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Título: Movimento do Sol no céu 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, usaremos o ambiente escolar para que os alunos observem as som-

bras produzidas pelo Sol e, assim, compreender como ocorrem e como a sua posição muda no decorrer 

do dia. Os conceitos de luz e sombra são fundamentais para entender, nos anos seguintes, a formação 

dos dias e das noites, das fases da Lua e dos eclipses. As sombras são formadas quando a trajetória da 

luz é interceptada por um obstáculo opaco.  

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o que é sombra e como se forma. 

• Observar, no ambiente, as sombras produzidas pela luz do Sol. 

Objetos de conhecimento 

Movimento do Sol no céu 

Habilidade 

 (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. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Caderno. 

• Folha sulfite. 

• Giz de lousa. 

• Lápis preto e coloridos.  

Aula 2:  

• Caderno. 

• Folha sulfite. 

• Giz de lousa. 

• Lápis coloridos. 

• Lápis preto. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Observando as sombras I 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Nesta aula, os alunos irão estudar a formação das sombras. É interessante que esta aula seja 

realizada no primeiro horário do turno dos estudantes, de forma a aproveitar as sombras que o Sol 

projeta nesse horário. Inicie uma conversa com eles utilizando perguntas investigativas: 

• O que é necessário para produzir sombras? É provável que digam: o próprio corpo; o Sol; 
o dia; um objeto qualquer; uma lanterna, etc. 

• Como podemos testar essas ideias? Resposta pessoal. 

Acolha todas as respostas e anote-as numa folha sulfite. Conhecer as ideias e conexões que os 

alunos fazem permite a reconstrução ou construção de novas maneiras de ensinar a relação entre luz 

e sombras. Questões desafiadoras e problematizadoras possibilitarão aos alunos refletirem sobre as 

situações apresentadas. Por isso, o professor tem um papel muito importante como mediador nas 

discussões realizadas.  

Após esse momento introdutório, leve os alunos para um local da escola ensolarado e oriente-

os a observar a sombra formada por eles. Em seguida, instrua os alunos a brincarem com as sombras 

fazendo movimentos variados e observando o que acontece com as suas sombras. Solicite, então, que 

desenhem no chão, com giz de lousa, o contorno dos pés de um colega e sinalizem com uma linha a 

posição e extensão da sombra do colega. Eles deverão indicar em seus cadernos de registros a posição 

em que o Sol estava no céu e o horário em que foram feitas as marcações no chão, por isso é impor-

tante que você os oriente a observar esses dois itens. 

Por fim, retorne com os alunos para a sala de aula e solicite que respondam as questões a 

seguir:  

• O que produziu as sombras? Um objeto bloqueou a luz do sol. 

• As sombras acompanharam vocês enquanto se moviam? Sim. 

• Quando vocês estão em um lugar totalmente coberto conseguem achar sombra, da luz 
solar, no chão? Não. 

Ouça os alunos e aproveite suas dúvidas e respostas para lançar novas questões a eles. Você 

pode utilizar esse momento para trazer informações a eles, bem como a aula 2 desta sequência didá-

tica. Explique aos alunos que na última aula do dia vocês retomarão a atividade e que eles precisarão 

dos desenhos e anotações feitos neste momento. 
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Aula 2 – Observando as sombras II 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

O ideal é que você realize esta atividade no mesmo dia que a atividade anterior. No entanto, 

se não for possível, poderá dar esta aula no dia seguinte, desde que respeite o horário da última aula 

do dia. 

Na última aula do dia, leve os alunos para o local da primeira observação e solicite aos alunos 

que encaixem os pés na marca feita no chão da primeira vez, de maneira que a observação seja feita 

sempre da mesma posição.  

Em seguida, oriente-os a fazer uma nova observação, sendo assim, eles devem indicar com 

uma segunda linha a nova posição e tamanho da sombra do colega. Após fazer essa medição, solicite 

que os alunos observem a posição do Sol no céu e anotem o horário. Peça que eles indiquem no ca-

derno de anotações a posição do Sol no céu e o horário e que comparem as duas linhas que represen-

tam o tamanho das sombras. 

Após essas observações, retorne com os alunos para a sala de aula e peça para que eles res-

pondam as perguntas a seguir: 

• O que foi preciso para produzir sombras? Uma fonte de luz e um objeto opaco. 

• A que horas a sombra foi maior? Resposta pessoal. 

• Você acha que em algum momento do dia a sua sombra irá mudar de lado? Espera-se que 
os alunos digam que a sombra de manhã estará de um lado e à tarde estará do lado oposto. 

• Como o comprimento e a posição das sombras variaram nos dois momentos da observa-
ção? O comprimento e a posição variam de acordo com a posição aparente do Sol no céu. 

Conclua a aula explicando que a posição e o comprimento das sombras variam dependendo 

da posição aparente do Sol no céu. Se o Sol está no nascente, as sombras são longas e se projetam 

para os lados do Oeste. Aproximadamente ao meio-dia, as sombras são menores, pois o Sol está na 

posição mais alta no céu. À tarde, quando o Sol se põe, as sombras ficam novamente longas e se pro-

jetam para os lados do Leste. Durante o dia, portanto, as sombras mudam em comprimento e em 

direção.  
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Aferição de aprendizagem 

Esteja atento ao desempenho de seus alunos em diferentes momentos: no decorrer da aula, 

enquanto realizam atividades mais livres como aquelas propostas nesta aula; enquanto desenham ou 

emitem opiniões sobre as questões propostas, registram o que aprenderam em um relatório, dentre 

outras. Os desenhos feitos pelos alunos podem ser avaliados, assim como as ideias apresentadas du-

rante a discussão. Para isso, verifique a localização do Sol, o horário anotado pela criança e o compri-

mento da sombra em cada situação ilustrada.  

Você também poderá propor que os alunos se autoavaliem. Adapte essa lista de sugestões à 

sua turma: 

• Fui capaz de observar minhas sombras? 

• Fiz os registros delas anotando os horários em que acontecem? 

• O que aprendi ao realizar a observação das sombras? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Marque um X nas afirmações verdadeiras: 

(    ) As sombras mudam de comprimento ao longo do dia. 

(    ) As sombras mudam de posição ao longo do dia. 

(    ) O comprimento e posição das sombras não dependem da posição do Sol no céu. 

(    ) As sombras de objetos diferentes são sempre iguais. 

 

2. Como é possível verificar se as sombras mudam de comprimento e posição ao longo do dia? 
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Gabarito das questões 

1. ( X ) As sombras mudam de comprimento ao longo do dia. 

( X ) As sombras mudam de posição ao longo do dia. 

(    ) O comprimento e posição das sombras não dependem da posição do Sol no céu. 

(    ) As sombras de objetos diferentes são sempre iguais. 

2. Podemos deixar um objeto fixo a um local ao Sol e marcar a posição e o comprimento de sua 
sombra ao longo do dia. Essa marcação pode ser feita com giz no chão ou com uma folha de papel 
branca colocada embaixo do objeto, nesse caso, as marcações podem ser feitas a lápis, por exem-
plo. 

 


