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Páginas 68 a 71 do livro do 
estudante 

Escalas de tempo 

(manhã, tarde, noite) 

 

Movimentos do Sol no céu 

 

O Sol como fonte de luz e ca-

lor  

 

Céu e tempo meteorológico 

(céu, Sol) 

 

(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos ho-

rários do dia e associá-las ao tamanho de sua própria 

sombra e da sombra de diferentes objetos. 

 

Exercitar o foco e a atenção (para o estudo dos assuntos 

que serão explorados durante o bimestre) a partir da ob-

servação de imagens. 

 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-

mas que serão estudados: Sol, sombras, relógio de sol e 

nuvens. 

  

Simular o movimento do Sol no céu usando lanternas 
como fonte de luz. 

Páginas 72 a 75 do livro do 
estudante 

Escalas de tempo 

  

Movimento do Sol no céu (re-

lógio de sol, manhã, tarde, 

noite, horas, Sol, céu, som-

bra) 

 

(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos 

horários do dia e associá-las ao tamanho de sua própria 

sombra e da sombra de diferentes objetos. 

 

Analisar a posição das sombras. 

  

Constatar que as sombras mudam de posição com o pas-

sar das horas. 

 

Verificar a mudança de posição do Sol no céu com o pas-

sar das horas. 

 

Reconhecer que as sombras no início do dia e no final da 

tarde são mais alongadas. 

 

Reconhecer que no início do dia e no final da tarde o Sol 

encontra-se na “posição mais baixa” no céu. 

 

Conhecer como funcionam os relógios de sol. 

Páginas 76 e 77 do livro do 
estudante 

Céu e tempo meteorológico 
(nuvem, cúmulo, cirro, es-
trato) 

Observar e representar nuvens. 

 

Analisar nuvens e reconhecer padrões. 

 

Reconhecer três tipos básicos de nuvem: cúmulo, cirro, 

estrato. 

 

Descrever cada tipo básico de nuvem. 

 

Reconhecer nuvens que são uma combinação dos três ti-
pos básicos. 

Páginas 80 e 81 do livro do 
estudante 

Céu e tempo meteorológico 
(céu, Sol, chuva, tempera-
tura, boletim meteorológico, 
meteorologista) 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-

mas que serão estudados: previsão do tempo, boletins 

meteorológicos, temperatura, chuva, meteorologia. 

 

Elaborar e encenar um boletim meteorológico. 
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Páginas 82 a 85 do livro do 
estudante 

Escalas de tempo (manhã, 

tarde, noite, horas) 

 

O Sol como fonte de luz e ca-

lor (temperatura) 

 

Céu e tempo meteorológico 
(céu, Sol, chuva, tempera-
tura, boletim meteorológico, 
meteorologista) 

Identificar diferentes condições meteorológicas. 

 

Fazer registros das condições meteorológicas. 

 

Reconhecer e representar graficamente diferentes con-

dições meteorológicas ao longo do dia.  

 

Identificar informações de boletins meteorológicos e or-
ganizá-las em quadros-resumo. 

Páginas 86 a 89 do livro do 
estudante 

 

Céu e tempo meteorológico 
(céu, Sol, nuvem, chuva, tem-
peratura, boletim meteoroló-
gico, meteorologista) 

Conhecer a profissão de meteorologista. 

 

Analisar boletins meteorológicos. 

 

Discutir a importância dos boletins meteorológicos. 

 

Reconhecer e utilizar ícones para representar grafica-

mente condições meteorológicas. 

 

Constatar que diferentes regiões podem apresentar con-
dições meteorológicas diferentes. 

 


