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Título: O Sol e a passagem do tempo 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

O foco desta sequência didática é o estudo do movimento aparente do Sol no céu e a in-

fluência da luz do Sol no aquecimento de diferentes superfícies. Serão abordadas as diferenças no 

aspecto do céu de dia e de noite e as atividades que costumamos fazer nesses horários. A observa-

ção de sombras e a relação entre estas e a posição do Sol no céu serão objeto de estudo.  

Objetivos de aprendizagem 

• Diferenciar os dias e as noites. 

• Reconhecer as diferentes posições em que o Sol pode ser visto no céu ao longo do dia. 

• Compreender a importância de contar o tempo e a organização cronológica de fatos e 
comportamentos sociais. 

• Verificar que a luz do Sol aquece diferentes superfícies. 

Objetos de conhecimento 

• Movimento do Sol no céu 

• O Sol como fonte de luz e calor 

• Tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes 

• O tempo como medida 

Habilidades abordadas 

• (EF02CI07) Descrever a posição do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tama-
nho de sua própria sombra e da sombra de diferentes objetos. 

• (EF02CI08) Comparar e registrar o efeito da radiação solar (aquecimento) em diferentes 
tipos de superfície (água, areia, solo, superfície escura, superfície clara etc.). 

• (EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário es-
colar, comercial, sono etc.). 

• (EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando no-
ções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois). 

• (EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo na presente comunida-
de, como relógio e calendário. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Definindo o dia e a noite 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula e, posteriormente, ambiente escuro, como uma sala de vídeo. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em um círculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: folhas de papel sulfite, lápis coloridos, canetas coloridas, lousa, giz de lousa, folha 
de cartolina azul clara escondida em folha de papel pardo e lanterna. 

Inicie a aula com uma atividade de aproximadamente 20 minutos. Peça aos estudantes que 

exponham suas ideias sobre o que acham que é o dia e o que é a noite e digam o que fazem em cada 

período para que o professor anote na lousa. É provável que mencionem fatos relacionados a 

atividades que integram sua rotina, como acordar, dormir, brincar, ir à escola etc. Então, distribua as 

folhas de papel sulfite e disponibilize lápis e canetas coloridas. Os estudantes devem dobrar a folha 

ao meio e desenhar o céu de dia em uma metade da folha e, na outra, o céu de noite. É possível que 

representem o Sol durante o dia e a Lua durante a noite. Esclareça que a Lua pode ser vista também 

durante o dia e pergunte se alguém já a observou nesse momento. 

Na segunda parte da aula, que deve durar em torno de 20 minutos, leve-os a um local escu-

ro, como uma sala de vídeo (caso não seja possível bloquear a passagem de luz pelas janelas da sala 

de aula). Leve a lanterna e a cartolina enrolada em papel pardo. É importante que os estudantes não 

consigam enxergar a cor da cartolina. Ao apagar as luzes do local, questione quais cores conseguem 

enxergar. Defina que escuridão é a ausência de luz. No momento seguinte, ligue a lanterna e direcio-

ne-a para uma extremidade da cartolina, descoberta. Pergunte aos estudantes se é possível identifi-

car a cor da cartolina no local onde o feixe foi direcionado. Explique ao final que o dia e a noite estão 

relacionados à presença ou ausência da luz solar, simulada nesse momento pela lanterna. 

Após essas discussões a respeito do dia e da noite, utilize os 10 minutos finais da aula para 

que os estudantes revejam seus desenhos e, caso necessário, os corrijam. 
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Aula 2 – O relógio e a contagem do tempo 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula e, posteriormente, no pátio da escola. 

Organização dos estudantes: em um grande círculo e, posteriormente, em grupos de cinco ou mais. 

Recursos e/ou materiais necessários: ampulheta, relógio de ponteiro de pulso, lousa, giz de lousa, fita adesiva dupla 
face, folha de cartolina, rolo de papel-toalha vazio, caneta hidrográfica. 

Utilize em torno de 20 minutos para apresentar a ampulheta aos estudantes, perguntando se 

alguém sabe o que é e para que serve. Conte curiosidades sobre esse objeto, como o fato de ele ter 

sido um dos primeiros medidores de tempo usado pelos seres humanos. Mostre também um relógio 

de ponteiro e verifique se a turma compreende seu funcionamento. Questione qual dos objetos 

apresentados seria mais prático para contar o tempo estipulado para responder a uma pergunta, por 

exemplo. Depois, pergunte qual seria mais apropriado para marcar a hora de entrada e saída da 

escola. Deixe que os estudantes manipulem a ampulheta e o relógio de pulso para responder a essas 

perguntas. É interessante nesse momento contar o tempo da ampulheta utilizando o ponteiro de 

segundos do relógio. 

Em seguida, pergunte se os estudantes sabem quantas horas tem um dia e mostre-lhes que o 

ponteiro do relógio deve dar duas voltas completas para marcar esse período. Verifique se eles 

sabem utilizar o relógio desenhando um modelo com números na lousa sem os ponteiros. Selecione 

um horário e questione onde cada ponteiro deve ser desenhado. Repita a atividade algumas vezes. 

Utilize aproximadamente 10 minutos para essa atividade. 

No tempo restante de aula, inicie a montagem de uma atividade prática que será analisada 

na aula seguinte. Leve os estudantes ao pátio da escola e, em um local ensolarado, prepare uma 

cartolina grande a afixe aberta no chão com a fita adesiva. Cole o rolo de papel-toalha em pé no 

centro da cartolina. Peça a um estudante que contorne a sombra do rolo na cartolina e anote o 

horário, próximo do desenho feito. Separe a turma em três grupos para que repitam essa atividade 

em três horários diferentes: na entrada da escola, na hora do recreio e na saída. Os estudantes 

podem utilizar o relógio de pulso ou o celular para anotar o horário, com precisão, no desenho. 
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Aula 3 – O Sol e a posição das sombras 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: na sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um grande círculo e, posteriormente, em duplas. 

Recursos e/ou materiais necessários: montagem de rolo de papel-toalha e cartolina com sombras desenhadas, folhas de 
papel sulfite, lápis coloridos, lousa, giz de lousa. 

Utilize os 15 primeiros minutos de aula para relembrar os estudantes do que fizeram na aula 

anterior. É importante verificar previamente se as sombras que cada grupo desenhou foram feitas 

corretamente. Questione os estudantes se a forma, o tamanho e a posição das sombras foram os 

mesmos em diferentes horários do dia. Desenhe um relógio de ponteiro na lousa e marque os 

horários em que o desenho de cada sombra foi feito. 

Em seguida, verifique se eles se lembram do que fizeram nos horários marcados na lousa. Os 

grupos que estavam desenhando a sombra no horário devem fornecer essa resposta. Caso se 

lembrem, eles também podem contar o que fizeram antes e depois de cada horário. Utilize em torno 

de 10 minutos para essa conversa. Os 25 minutos restantes da aula podem ser dedicados à seguinte 

atividade: forme duplas com os estudantes; cada dupla deve escolher um horário marcado na lousa e 

desenhar o que cada um estava fazendo naquele momento; ao final, todos devem contar à turma o 

que faziam no horário selecionado. 

 

Aula 4 – A praia de dia e de noite 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula e, posteriormente, pátio da escola. 

Organização dos estudantes: em conjunto e, posteriormente, em grupos de até cinco. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, giz de lousa, dois copos plásticos (um com água e outro com areia), dois 
termômetros ambientais, folha de papel sulfite, caneta preta ou azul, folhas de cartolina ou papel pardo, canetas 
hidrográficas e gizes de cera coloridos. 

Para iniciar esta aula, utilize cerca de 10 minutos para perguntar aos estudantes quem já foi à 

praia e o que gostam de fazer nela. Eles também podem contar relatos de pessoas que já visitaram 

ou de algum programa que viram na televisão ou na internet. Estimule-os a imaginar que vão passar 

o dia na praia em um dia quente e ensolarado e questione: “No início do dia, como estará a tempera-

tura da areia?”; “E ao meio-dia?”; “E durante a noite?”. Anote as respostas na lousa. Mostre o 

termômetro aos estudantes e verifique se eles sabem como funciona. 

Em seguida, pegue os dois termômetros e os copos, um com água e o outro com areia, e leve 

a turma a um local sombreado no pátio da escola. É ideal que seja um dia com pouco vento e 
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ensolarado. Coloque os termômetros dentro de cada copo (próximo à superfície de água ou de areia) 

e, após a temperatura estabilizar, anote com os estudantes as temperaturas observadas. Leve então 

os copos a um local exposto à luz do Sol e deixe-os lá com os termômetros. Explique que precisam 

aguardar 10 minutos para fazer uma nova medição. Pergunte que resultado esperam observar. Eles 

devem novamente anotar as temperaturas observadas. Essa parte da aula deve durar em torno de 

30 minutos no total. Nos 10 minutos finais, reescreva os resultados na lousa para que todos possam 

analisá-los e discuti-los.  

 

Aferição de aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todo o processo de ensino-

aprendizagem. Procure verificar se o estudante: 

1. Foi capaz de reconhecer o aspecto do céu de dia e de noite. 

2. Conseguiu ler as horas em um relógio de ponteiro. 

3. Percebeu quais são as ocasiões propícias de se usar uma ampulheta e usar um relógio. 

4. Associou o formato, o tamanho e a posição de uma sombra com o horário do dia e a posição do 
Sol. 

5. Comparou a temperatura de diferentes superfícies à sombra e expostas ao Sol. 

Além disso, é importante que o estudante se autoavalie em relação ao seu desempenho em 

cada atividade e às suas atitudes em relação ao o professor e aos colegas durante a realização das 

atividades. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque as afirmativas corretas: 

(    ) O Sol não emite luz. 

(    ) A Lua só pode ser vista no céu de noite. 

(    ) O relógio nos ajuda a medir o tempo. 

(    ) A ampulheta serve para marcar intervalos curtos de tempo. 

(    ) A posição aparente do Sol no céu muda ao longo do dia. 

2. Você está em uma praia durante um dia quente e ensolarado. Onde estará mais fresco no meio 
do dia: na areia da praia ou na água do mar? 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante assinale: 

( x ) O relógio nos ajuda a medir o tempo. 

( x ) A ampulheta serve para marcar intervalos curtos de tempo.  

( x ) A posição aparente do Sol no céu muda ao longo do dia. 

2. Na água do mar. 
 


