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Unidade 8  
Sol como referência de 
tempo e de localização 

TERRA E UNIVERSO 
Pontos cardeais 

(EF04CI09) Identificar os pontos carde-
ais, com base no registro de diferentes 
posições relativas do Sol e da sombra de 
uma vara (gnômon).  

(EF04CI10) Comparar e explicar as dife-
renças encontradas na indicação dos 
pontos cardeais resultante da observa-
ção das sombras de uma vara (gnômon) 
e por meio de uma bússola. 

Nesta unidade, abordamos como o Sol pode ser utilizado como referência para a marcação do tempo e 
da orientação de localização na Terra. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Inicie solicitando aos alunos que efetuem alguns registros sobre as atividades cotidianas, anotando a 
hora aproximada em que cada uma delas é realizada. Isso possibilitará que percebam como a nossa 
vida é organizada em função do tempo. Questione os alunos sobre as formas que eles conhecem para 
marcar o tempo transcorrido ao longo do dia e questione-os sobre como eles imaginam que o tempo 
era marcado em outros momentos da História. Complemente a atividade solicitando aos alunos que 
observem, sempre que possível, a posição do Sol ao mesmo tempo em que realizam as suas atividades 
cotidianas. Eles podem ainda observar objetos expostos à luz solar para determinar a posição das 
sombras de tais objetos ao longo do dia. 

• Apresente fotografias de um relógio de sol para que eles percebam como as horas do dia podem ser 
contadas por meio desse tipo de instrumento. Explique aos alunos que a marcação das horas depende 
do gnômon (haste) do relógio. Em seguida, proponha a eles que construam um relógio de sol simpli-
ficado, utilizando uma haste fincada verticalmente no chão de terra ou em uma base. Peça que veri-
fiquem a posição da sombra em intervalos constantes e efetuem marcações do comprimento dela.  

• Questione se eles percebem as posições nas quais o Sol nasce e se põe, de modo a verificar se com-
preendem a regularidade desses eventos relacionados ao Sol. Garanta que essa percepção seja cons-
truída ao longo das discussões e as amplie, discutindo como o Sol pode então ser utilizado para iden-
tificar os pontos norte, sul, leste e oeste, abordando o conceito de pontos cardeais. 

• Utilizando a mesma atividade prática do relógio de sol, proponha aos alunos que investiguem os pon-
tos cardeais a partir da formação da sombra da haste vertical. Pesquise ou elabore um roteiro que 
possa auxiliar seu trabalho. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e 
avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo traba-
lhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que ne-
cessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 9  
O Sol e as estações do ano 

TERRA E UNIVERSO 
Calendários, fenômenos 
cíclicos e cultura. 

(EF04CI11) Associar os movimentos 
cíclicos da Lua e da Terra a períodos 
de tempo regulares e ao uso desse 
conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas. 

Nesta unidade, abordamos as ocorrências das estações do ano e sua relação com os movimentos da 
Terra em torno do Sol. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Inicie as atividades apresentando quatro imagens de um mesmo local. Cada imagem deve represen-
tar uma das quatro estações do ano. Você pode utilizar imagens de uma árvore como referência, de 
modo que os alunos percebam as mudanças que nela ocorrem ao longo das estações. 

• Explique aos alunos o que são e quais são as estações do ano, e questione-os sobre o que sabem a 
respeito de cada uma delas. Descreva as principais características e comente sobre as mudanças 
que ocorrem nos ambientes, especialmente no que se refere à flora. Evidencie eventos que ocorrem 
predominantemente em cada estação. Amplie a discussão conversando sobre a ocorrência das es-
tações do ano em outros países, levando em consideração possíveis diferenças entre elas, tais como 
a presença da neve em alguns países e sua inexistência na maior parte do Brasil. Explore de que 
forma essas regularidades contribuíram para a elaboração dos calendários nas mais diversas cultu-
ras. Lembre os alunos que as diferenças trazidas pelas estações não são perceptíveis no norte, nor-
deste, e centro-oeste do Brasil. Um professor do Rio Grande do Sul, por exemplo, deve ter um dis-
curso bem diferente de um professor do Ceará. 

• Mostre um mapa do Brasil e comente sobre a posição das diferentes regiões do país em relação à 
linha do equador, de modo que os alunos percebam que a maior parte do país se encontra no he-
misfério sul da Terra. 

• Aborde os impactos que a ocorrência das estações possui sobre a agricultura brasileira; você pode 
apresentar quadros comparativos das culturas que mais bem se desenvolvem em determinadas 
épocas do ano. Isso também pode ser feito na forma de uma pesquisa com os alunos. 

• Para que os alunos compreendam como as estações do ano ocorrem, você pode utilizar imagens ou 
simuladores on-line que descrevam a evolução do posicionamento da Terra em relação ao Sol. Uma 
atividade interessante para explicar as causas das estações do ano consiste na simulação das posi-
ções do Sol e da Terra inclinada por meio de uma lanterna e de um globo terrestre. Utilize, como 
apoio, roteiros de atividade e vídeos educativos. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe 
e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo traba-
lhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que 
necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 


