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Ciências – 4º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Os movimentos da Terra, o dia e a noite e as 

estações do ano 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, abordaremos a formação do dia e da noite e seus efeitos no cotidi-

ano dos animais, além disso, relacionamos os movimentos da Terra com os ciclos: dia e noite, e esta-

ções do ano.  

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer as diferenças entre o dia e a noite. 

• Compreender a formação do dia e da noite através dos movimentos da Terra. 

• Relacionar o movimento de translação da Terra com as estações do ano. 

Objeto de conhecimento 

Calendários, fenômenos cíclicos e cultura. 

Habilidade 

(EF04CI11) Associar os movimentos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso 

desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Bolas de isopor. 

• Caderno. 

• Lanterna. 

• Lápis colorido (ou similares). 

• Lápis preto. 

• Tinta guache. 

Aula 2:  

• Caderno. 

• Cartolina. 
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• Lápis colorido (ou similares). 

• Lápis preto. 

• Pincel. 

• Tinta guache. 

 

Desenvolvimento  

Aula 1 – O dia e a noite 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual e, posteriormente, em grupos de quatro alunos. 

Inicie a aula fazendo a seguinte pergunta aos alunos: 

• O que vocês costumam fazer durante o dia? E durante a noite? Por quê? 

Anote em tópicos as respostas na lousa ou em registros pessoais, pois serão utilizadas futura-

mente. Conduza a discussão levando-os a concluir que os dias e as noites são períodos de presença ou 

ausência de luminosidade do Sol sobre a Terra, respectivamente. Leve-os a concluir, também, que os 

ciclos de luminosidade e de escuridão ocorrem devido ao movimento da Terra em torno de si mesma, 

chamado de rotação, e que dura 24 horas, aproximadamente. Peça para os alunos ilustrarem o fenô-

meno, esquematizando-o sucintamente na lousa.  

Após essa pergunta inicial, organize a turma em grupos de quatro alunos e solicite que criem 

modelos do planeta Terra pintando bolas de isopor com a tinta guache. Para facilitar o movimento do 

modelo, as bolas de isopor podem estar presas em lápis.  

Oriente os grupos a escolher um colega e peça a ele que fique responsável por girar lenta-

mente o modelo desenvolvido, enquanto outro aluno segura fixamente a lanterna, que simulará o Sol. 

Solicite aos demais alunos que observem a demonstração e façam registros. Eles podem desenhar suas 

percepções no caderno.  

Por fim, solicite aos grupos que montem um painel em cartolina das observações dos diferen-

tes momentos de luminosidade e escuridão da demonstração realizada. Estes podem ser confecciona-

dos realizando colagens dos desenhos que realizaram durante a observação da exposição ou, ainda, 

desenhando os registros fotográficos.  
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Aula 2 – O período claro para os seres vivos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual e, posteriormente, em duplas. 

Inicie instigando os alunos a falarem sobre a influência da iluminação solar nas nossas ativida-

des diárias. Aproveite as respostas dos alunos da aula anterior para exemplificar este momento.  

Promova uma discussão e leve os alunos a concluírem que os seres humanos são, normal-

mente, mais ativos durante o dia e realizam atividades, como trabalhar, almoçar e ir a clubes de lazer.  

Neste momento, pergunte: 

• Que outros animais têm hábitos diurnos? 

• E que animais tem hábitos noturnos? 

Após as indicações dos alunos, comente que assim como nós muitos animais também são mais 

ativos de dia, como cães, borboletas e a maioria das aves, mas que outros apresentam hábitos notur-

nos, como corujas, morcegos e sapos.  

A luz tem várias influências sobre o sistema biológico dos animais, influencia, por exemplo, nos 

períodos de reprodução, de alimentação e de descanso. 

Após essas explicações, pergunte aos alunos: 

• Além do dia e da noite, você conhece outros ciclos do planeta Terra? Por que ocorrem 
esses ciclos? Espera-se que os alunos digam que existem as estações do ano, e que elas 
estão relacionadas com o movimento de translação da Terra em torno do Sol. 

Concluídas as conceituações, organize-os em duplas e entregue a eles uma bola de isopor 

(maior que a usada na aula anterior) e tinta amarela. 

Solicite que pintem a bola para representar o Sol e, em seguida, usando a bola de isopor da 

aula passada, peça que representem o movimento da Terra em torno do Sol para representar as esta-

ções do ano.  

Por fim, entregue uma cartolina, tinta guache e pincel e peça que representem a estação do 

ano de que mais gostam. No final, você pode expor as cartolinas pintadas no mural da escola. 
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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. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito do dia e da noite e a influência desses 

períodos no nosso dia a dia. Questione se eles já conheciam as informações apresentadas e discutidas. 

Conduza a conversa de modo que relacionem o que sabiam e pensavam antes com o que lhes foi 

apresentado sobre os temas. 

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

sua turma: 

• Como foi minha participação nas atividades em grupo? 

• Fiz as atividades propostas pelo professor com bastante empenho? 

• Soube ouvir meus colegas nas atividades em grupo? 

• Consigo me sentir à vontade para expor minhas ideias e opiniões com meus colegas e pro-
fessor em sala de aula?  

• Prestei atenção na exposição do professor referente ao tema proposto?  

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Identificar as atividades que realizamos, normalmente, durante o dia e durante a noite: 

(D) dia  (N) noite 

(  ) Ir à escola. 

(  ) Almoçar. 

(  ) Brincar na areia da praia. 

(  ) Jantar. 

(  ) Ver borboletas. 

(  ) Nadar em rios. 

(  ) Ver um morcego alimentando-se de frutas. 

2. Identificar as afirmações a seguir, como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(  ) Quando um lado da Terra está iluminado pelo Sol, do outro lado da Terra é dia. 

(  ) O movimento da Terra que determina o dia e a noite é chamado de rotação. 
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(  ) O movimento de translação da Terra dura um ano.  

(  ) Somente os seres humanos desenvolvem atividades diferentes de dia e de noite. 

(  ) A noite acontece no período de ausência de luminosidade do Sol sobre aquele lado da Terra. 

 

 

Gabarito das questões 

1. (D) Ir à escola. 

(D) Almoçar. 

(D) Brincar na areia da praia. 

(N) Jantar. 

(D) Ver borboletas. 

(D) Nadar em rios. 

(N) Ver um morcego se alimentando de frutas. 

 

2. (F) Quando um lado da Terra está iluminado pelo Sol, dou outro lado da Terra é dia. 

(V) O movimento da Terra que determina o dia e a noite é chamado de rotação. 

(V) O movimento de translação da Terra dura um ano.  

(F) Somente os seres humanos desenvolvem atividades diferentes de dia e de noite. 

(V) A noite acontece no período de ausência de luminosidade do Sol sobre aquele lado da Terra. 


