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Título: Medida de tempo  

Duração: 2 aulas 

Introdução 

A humanidade sempre buscou maneiras de marcar ou controlar o tempo. Esse conhecimento 

serve como base para compreender a modificação dos diferentes tipos de relógio e a relevância em 

medir o tempo para a organização das tarefas do dia a dia. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer os diferentes tipos de relógio existentes ao longo da história da humanidade. 

• Aprender a ver as horas em um relógio de sol. 

• Aprender a medir o tempo com um relógio de água. 

Objeto de conhecimento 

Pontos cardeais. 

Habilidade 

(EF04CI10) Comparar e explicar as diferenças encontradas na indicação dos pontos cardeais 

resultante da observação das sombras de uma vara (gnômon) e por meio de uma bússola. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Bússola. 

• Canetas coloridas. 

• Imagens dos diferentes instrumentos usados para medir o tempo: relógio de sol, ampulheta, 
relógio de água, relógio de pêndulo, relógio analógico de bolso, relógio analógico de pulso 
e relógio digital. 

• Palito de churrasco. 

• Papelão cortado em um quadrado de 16 cm por 16 cm e previamente dividido em 13 partes 
iguais, para isso, ache o centro do papelão e trace uma reta paralela à base e com a ajuda 
de um transferidor desenhe um semicírculo, o qual deve ler dividido em 13 partes igual (13 
partes de 15 graus).  

• Tesoura com pontas arredondadas. 

• Transferidor. 
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Aula 2:  

• 300 ml de água. 

• Caderno. 

• Cronômetro. 

• Lápis preto. 

• Tesoura de pontas arredondadas. 

• Uma garrafa PET de 1,5 L. 

 

Desenvolvimento  

Aula 1 – O tempo ao longo da história 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupo de cinco pessoas. 

Inicie a aula fazendo perguntas como: 

• Como vocês sabem quando está na hora de ir para a escola, qual o horário do almoço, do 
desenho que gostam de assistir na TV ou que chegou a hora de dormir? Espera-se que os 
alunos respondam que é olhando as horas em um relógio. 

Em seguida, explique que, para medir o tempo, ao longo de sua história, o ser humano utilizou 

diversos instrumentos, até chegar ao relógio que usamos atualmente.  

Com o passar do tempo, desenvolveu-se relógios que mediam o tempo mediante a queda de 

água ou areia, como as clepsidras (relógio de água) e as ampulhetas (relógio de areia).  

Esclareça ainda, que diversos outros relógios foram desenvolvidos como, por exemplo, os de 

pêndulo, de bolso, analógico e digital.  

Na sequência, organize os alunos em grupo de cinco para a construção de um relógio de sol. 

Para essa atividade entregue a cada grupo um quadrado de papelão, preparado anteriormente. Solicite 

que os alunos numerem de 6 a 17 cada uma das marcações feitas por você. No centro do relógio de 

sol, faça um furo para poder encaixar um palito de churrasco.  

Concluída a construção dos relógios, encaminhe os alunos a uma área externa à sala de aula, 

de preferência próximo a uma hora cheia para facilitar a leitura. Auxilie-os a posicionarem seus reló-

gios, com o auxílio de um relógio digital, de forma que a sombra do palito marque a hora exata, a partir 

dessa primeira marcação todas as outras horas estarão comparadas ao relógio digital. Por fim, realizar 

a leitura da hora pela sombra projetada pelo ponteiro do relógio de sol. Para demonstração da 
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eficiência dos relógios construídos, compare o resultado do registro do relógio de sol com o de outro 

relógio 

Aula 2 – Construindo um relógio de água 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupo de cinco pessoas. 

Nesta aula vamos produzir o relógio que mede o tempo pela queda de água.  

Inicie a aula entregando a cada um dos grupos uma garrafa PET de 1,5 L cortada ao meio. Feito 

isso, você, professor, deve fazer um furo na tampa da garrafa PET. Nas várias tampas, faça furos de 

diversos tamanhos. Assim cada relógio de água irá marcar um tempo diferente. 

Em seguida, solicite que os alunos encaixem a parte superior da garrafa na parte inferior, de 

forma que a tampa – que está com o furo – fique voltada para baixo e a parte inferior da garrafa sirva 

de coletor. 

Oriente os alunos a colocarem os 300 mL de água na parte superior do relógio de água, assim 

que um aluno colocar a água, outro aluno deve iniciar o cronômetro. Aguardar que toda água escorra 

e parar o cronômetro. Anotar em seu caderno o tempo que seu relógio de água levou para escoar toda 

a água dele. 

Permita que os grupos troquem os relógios e realizem a medida do tempo, oriente-os a faze-

rem as medidas usando todos os relógios, assim poderão chegar à uma conclusão mais correta.   

Ao final do experimento, pergunte aos alunos: 

• Todos os relógios de água levaram o mesmo tempo para escoar a água? Não. 

• Por quê você acha que isso ocorreu? Porque cada furo na tampa tinha um tamanho dife-
rente. 

• Qual outro instrumento usado para medir o tempo tem o mesmo princípio de funciona-
mento? Ampulheta. 
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Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Além disso, ao final do trabalho, retome as anotações e as atividades feitas pelos 

alunos. Pergunte se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que 

eles relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora sobre os temas.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação. Adapte esta lista de su-

gestões a sua turma: 

• Como foi minha participação na atividade em grupo? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Consegui fazer o relógio de água? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Identifique as afirmações a seguir, como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

( ) A marcação do tempo por meio dos relógios ajuda a organizar nossas atividades do cotidiano. 

( ) O relógio solar não apresenta limitação para a medida do tempo. 

( ) O primeiro relógio a ser criado pelo homem foi a ampulheta. 

( ) O relógio de ponteiros foi criado antes do relógio digital. 

2. Representar na forma de desenho de um relógio de ponteiros, os seguintes horários: 

a) 3 h 30 min 

b) 8 h 

c) 2 h 45 min 

d) 7 h 15 min 
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Gabarito das questões 

1. (V) A marcação do tempo através dos relógios ajuda a organizar nossas atividades do cotidiano. 

(F) O relógio solar não apresenta limitação para a medida do tempo. 

(F) O primeiro relógio a ser criado pelo homem foi a ampulheta. 

(V) O relógio de ponteiros foi criado antes do relógio digital. 

 

2. a) 3 h 30 min - O ponteiro de horas deve indicar o número três e o ponteiro de minutos deve  
     apontar o número seis. 

b) 8 h - O ponteiro de horas deve indicar o número oito e o ponteiro de minutos deve apontar o nú 

     mero doze. 

c) 2 h 45 min - O ponteiro de horas deve indicar o número dois e o ponteiro de minutos deve apon 

      tar o número nove. 

d) 7 h 15 min - O ponteiro de horas deve indicar o número sete e o ponteiro de minutos deve apon 

      tar o número três. 

 


