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Diz a lenda que no ano 121 (D.C.) o 
imperador Wu Ti, da dinastia Han, 
sofrendo com a morte de sua bailarina 
favorita, teria ordenado ao mago da corte 
que a fizesse aparecer de volta do "Reino 
das Sombras", caso contrário ele seria 
decapitado. O mago, muito inventivo, 
pegou  uma pele de peixe e confeccionou 
a silhueta de uma bailarina. Depois, 
orientou que no jardim do palácio, fosse 
armada uma cortina branca contra a luz 
do sol, de modo que deixasse passar um 
pouco de luz. No dia da apresentação ao 
imperador e sua corte, o mago fez surgir, 
ao som de uma flauta, a sombra de uma 
bailarina movimentando-se com leveza e 
graciosidade. Assim teria surgido o teatro 
de sombras.  Fonte: 
https://midiatividades.wordpress.com/2012
/05/29/a-lenda-do-teatro-de-sombras/

teatro de sombras
UMA HISTÓRIA PARA CONTAR...



Fonte de luz: lanterna, 
aparelho de celular, abajur, 
luminária.
Parede
Papelão ou um papel mais 
duro
Palito de churrasco, 
Fita crepe ou durex
Tesoura
Canetinhas
Jornais ou revistas (opcional)

Vamos experimentar com o 
corpo, o espaço e a luz!

MATERIAL

1} Conhecendo as sombras 

Aponte a lanterna do celular,  ou outra 
fonte de luz, em direção a parede.  
Chame a criança para colocar a  mão 
entre a luz e a parede,e a brincar com 
os movimentos e sombras que ela 
projeta na parede. Depois aumente a 
distância da parede e ilumine todo o 
corpo.

Agora é hora de explorar a sombra 
com  o corpo! 

Experimente as  diferentes distâncias 
entre a luz e a parede ou caminhando 
de diferentes direções. Explore 
também a altura da luz. 

Coloque uma música e dancem com 
suas sombras!



2}  EXPLORANDO OUTRAS FORMAS

Agora o nosso objetivo é  estimular a percepção visual e a coordenação 
motora. Coletem diferentes objetos e explorem as sombras, volumes e 
dimensões. Observem as diferentes sombras que cada objeto produz.   
Na segunda etapa dessa atividade  façam uma pesquisa de imagens em 
revistas, jornais, ou mesmo na internet. Se não for possível recortar o 
material, brinquem de desenhar as silhuetas no papelão e recorte seus 
personagens.

 Colem as imagens no palito de churrasco, e brinquem com suas 
sombras!

     

   

3} Momento da criação

Agora que conhecemos a técnica, chegou o momento dar vida às 
sombras e a partir  das figuras recortadas, vocês deverão  criar uma 
pequena história. Pensem em desenhos para complementar e deixar a 
sua aventura narrativa mais interessante! Compartilhe esta experiência 
com seus amigos e familiares e também com @festivalpetiz

- Será que a imagem que eu 
escolhi a sombra representa 
exatamente a figura? 

- Parece outra coisa?



Se compartilharem a 
experiência nas redes sociais, 
marquem a gente! Queremos 
saber como foi a brincadeira!

@festivalpetiz ou 
#petiznaquarentena 
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