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Título: Observando o céu 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, trabalharemos a compreensão do movimento aparente do Sol, sua 

relação com os dias e as noites e o movimento de rotação da Terra. Além disso, buscaremos caracte-

rizar e diferenciar as fases da Lua por meio da observação a olho nu, feita pelos estudantes. Esta se-

quência de aulas favorece que os estudantes ampliem suas percepções sobre corpos celestes presen-

tes no cotidiano, como o Sol e a Lua. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer o movimento aparente do Sol. 

• Compreender o movimento de rotação da Terra e sua relação com os dias e as noites. 

• Identificar as fases da Lua. 

• Analisar a regularidade com que ocorrem as mudanças de fases da Lua. 

Objetos de conhecimento 

• Movimento de rotação da Terra 

• Periodicidade das fases da Lua 

Habilidades abordadas 

• (EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e demais estrelas no céu ao movimento de 
rotação da Terra. 

• (EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no 
registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O movimento aparente do Sol no céu 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em duplas. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa e giz de lousa. 

Inicie os primeiros 10 minutos da aula questionando os estudantes sobre o surgimento do dia 

e da noite. Pergunte-lhes se esses fenômenos estão relacionados a algum tipo de movimentação dos 

astros, seja do Sol ou da Terra. Anote as respostas dos estudantes na lousa. Espera-se que eles expli-

quem que o dia é determinado pelo surgimento do Sol no céu e a noite pela sua ausência. Ao longo do 

dia, o Sol muda de posição no céu, o que pode ser verificado pela mudança do formato e da direção 

das sombras formadas pela luz dele. 

Em um segundo momento, organize os estudantes em duplas para uma atividade de aproxi-

madamente 20 minutos. Todas as duplas devem ficar em pé, e um membro da dupla deve andar ao 

redor do outro, enquanto o estudante parado deve dizer se está vendo ou não o seu colega de dupla. 

Em seguida, os estudantes invertem os papéis. Verifique se todos perceberam que conseguiram, en-

quanto estavam parados, observar o colega da dupla surgindo e desaparecendo. 

Durante aproximadamente 20 minutos, introduza a ideia do movimento de rotação da Terra. 

Explique que, apesar de termos a impressão de que o Sol se move ao nosso redor (como o colega 

andando em volta do parceiro que estava parado), na verdade, é a Terra que gira ao redor de seu 

próprio eixo. Apesar de estarmos constantemente em movimento sobre a superfície terrestre, não o 

sentimos. É interessante também mencionar nesse momento que o Sol é muito maior do que a Terra 

(mede cerca de 109 vezes o raio da Terra), mas ele parece menor devido à distância que se encontra 

de nós. Utilize o tempo final para verificar as respostas iniciais dos estudantes e comparar com o que 

aprenderam na aula. 
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Aula 2 – Os movimentos da Terra 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um único grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: globo terrestre pequeno ou bola de isopor pintada, bola de isopor ou de plástico 
grande (para representar o Sol), caneta hidrográfica, folhas de papel sulfite. 

Para esta aula, serão necessárias duas bolas para representar o Sol e a Terra. Se possível, utilize 

um globo terrestre pequeno para localizar os continentes ou pinte uma bola de isopor, delimitando de 

forma simplificada os continentes, os oceanos, os polos e a linha do Equador. 

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior sobre o movimento de rotação da Terra. 

Explique que, além de girar em torno de seu próprio eixo, a Terra também gira ao redor do Sol, no 

chamado movimento de translação. Esse movimento determina as estações do ano, e leva em torno 

de um ano para que uma volta seja completada. Utilize em torno de 10 minutos para essa conversa 

inicial. 

Em seguida, faça uma simulação com os estudantes por aproximadamente 25 minutos. Escolha 

um estudante para segurar a bola grande e outro para segurar a bola pequena (ou o globo terrestre). 

Posicione a bola pequena ligeiramente inclinada e mantenha as duas bolas um pouco afastadas uma 

da outra. Diga que a bola grande representa o Sol e a menor, o planeta Terra e pergunte em qual região 

da Terra deve ser dia e em qual deve ser noite. Espera-se que os estudantes apontem o lado voltado 

para o Sol como dia e o oposto como noite. Peça para eles que escolham um ponto do globo (marque 

com uma caneta hidrográfica) e para o estudante segurando a bola pequena (ou globo terrestre) que 

mostre o movimento de rotação. Em alguns momentos, peça ao estudante que pare de girar o globo 

e pergunte a todos se é dia ou noite no ponto selecionado. Por último, mostre de maneira simplificada 

o movimento de translação, fazendo o estudante que segura a bola menor (ou globo terrestre) andar 

ao redor da bola grande. 

Após essa dinâmica, utilize aproximadamente 15 minutos para esclarecer dúvidas dos estu-

dantes e iniciar uma conversa sobre os outros astros do céu, como a Lua e as estrelas. É interessante 

pontuar aos estudantes que, mesmo que eles não enxerguem as estrelas no céu ao longo do dia, elas 

estão ali. A luz do Sol (que também é uma estrela), no entanto, é mais intensa e ofusca a luz emitida 

pelas outras estrelas, por isso só conseguimos vê-las à noite. 

Solicite-lhes, então, uma tarefa de casa: peça aos estudantes que, acompanhados de um 

adulto, observem a Lua de noite e façam um desenho dela em uma folha de sulfite. Procure planejar 

a realização dessa atividade em uma época que não seja Lua nova. 
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Aula 3 – Fases da Lua 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula e, posteriormente, sala de vídeo (ou outra sala escura). 

Organização dos estudantes: em um único grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: desenhos da Lua, calendário com as fases da Lua do mês, lousa e giz de lousa, bola 
de plástico ou de isopor, lanterna. 

Inicie a aula com uma conversa de aproximadamente 10 minutos sobre a Lua. Explique que ela 

é um satélite natural que gira ao redor da Terra e que com a invenção de instrumentos de observação 

do céu, como lunetas e telescópios, foi possível verificar, por exemplo, que a Lua possui inúmeras 

crateras. Esclareça que a Lua reflete a luz solar, pois não tem luz própria. Pode-se mencionar também 

que o ser humano pisou na Lua, pela primeira vez, em 1969. 

Em seguida, peça aos estudantes que apresentem seus desenhos. Pergunte a eles se a Lua 

aparece sempre dessa forma no céu e se já viram esse satélite em outros formatos. Aproveite para 

introduzir e explicar as fases da Lua com desenhos na lousa: fase cheia, fase minguante, fase nova e 

fase crescente. Identifique com os estudantes qual é a fase da Lua representada nos desenhos que 

eles produziram e em diferentes imagens que você pode lhes apresentar. Nesse momento, mostre o 

calendário do mês atual com as fases da Lua para que os estudantes percebam que cada fase dura em 

torno de sete dias. Utilize aproximadamente 15 minutos para essa conversa. 

Na sequência, verifique se é possível reduzir a luminosidade da sala de aula para a próxima 

atividade, de aproximadamente 15 minutos. Caso não seja possível, ela pode ser feita em um local 

mais escuro, como uma sala de vídeo. Peça a um estudante que segure a lanterna (que vai simular a 

luz solar) e a outro que segure a bola de plástico ou isopor (simulando a Lua). Acenda a lanterna em 

direção à bola e peça aos estudantes que se movimentem ao redor da bola e observem a iluminação 

dela em diferentes posições: no lado da bola voltado para a lanterna, atrás da bola e da lanterna (tome 

cuidado para que não olhem diretamente para a luz), nas laterais da bola e da lanterna (com os estu-

dantes de frente para a bola). 

Nos 10 minutos finais, peça aos estudantes que expliquem o que viram e verifique se eles con-

seguiram associar as fases da Lua com a parte iluminada pela lanterna na simulação feita. Se eles tive-

rem interesse, pode-se propor que observem a Lua por mais dias, para que percebam as mudanças de 

fase. 
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Aferição da aprendizagem 

A avaliação é um procedimento investigativo do processo pedagógico e deve acontecer de 

forma contínua e processual ao longo do aprendizado dos estudantes. Esteja preparado para ouvir, 

analisar e coletar informações sobre os conhecimentos prévios dos estudantes e como eles os relaci-

onam com as informações novas a que têm acesso.  

Verifique se o estudante: 

1. Foi capaz de compreender o movimento de rotação da Terra. 

2. Reconheceu que o Sol não se movimenta ao redor da Terra, e sim que a Terra gira em torno 
de seu próprio eixo. 

3. Percebeu que o dia e a noite são consequências do movimento de rotação da Terra; assim, o 
Sol ilumina algumas regiões enquanto outras ficam sem a luz solar por um certo tempo. 

4. Identificou as fases da Lua. 

5. Reconheceu a periodicidade das mudanças de fases da Lua.  

Aproveite também para propor algumas questões de autoavaliação, para que os estudantes pos-

sam refletir sobre suas próprias atitudes e acompanhar seu aprendizado. Seguem algumas sugestões: 

• Prestei atenção ao professor durante as explicações? 

• Compreendi o que era para ser feito em cada atividade? 

• Soube ouvir as explicações de meus colegas? 

• Contribuí nas discussões com o professor e com minha turma na sala de aula?  

• Comportei-me durante as atividades práticas? 

Você pode também organizar as questões em forma de quadro, com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, po-

dendo identificar problemas dentro da sala de aula. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale a alternativa correta. 

(   ) O Sol gira ao redor da Terra. 

(   ) Observamos o Sol se movendo no céu, porém é a Terra que gira ao redor dele.  

(   ) O Sol é uma estrela, portanto, não tem luz própria.  

2. A Lua está sempre visível no céu noturno?  
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante assinale a alternativa: 

( x ) Observamos o Sol se movendo no céu, porém é a Terra que gira ao redor dele.  

2. Não, pois durante a fase de Lua nova não conseguimos enxergá-la no céu. 

 


