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Título: A Lua e astros menores do Sistema Solar 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, vamos estudar o satélite natural da Terra, a Lua, e analisaremos suas 

fases. Além disso, também vamos analisar alguns corpos celestes do Sistema Solar e o impacto de suas 

quedas na superfície de um planeta, buscando ampliar e aprimorar o pensamento científico sobre o 

funcionamento do Universo.  

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer o satélite natural da Terra, a Lua, e identificar as suas fases. 

• Reconhecer astros menores do Sistema Solar. 

• Analisar as consequências do impacto dos corpos celestes, como a formação de crateras. 

Objeto de conhecimento 

• Periodicidade das fases da Lua. 

• Sistema Solar. 

Habilidades 

• (EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no 
registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses. 

• Identificar astros menores do Sistema Solar e discutir o impacto desses corpos celestes 
com a superfície de planetas e de satélites. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Caneta esferográfica. 

• Folha de papel sulfite. 

• Lápis preto. 

Aula 2: 

• Areia ou farinha de rosca (porção pequena). 

• Bolinhas de gude. 

• Bolinhas ou pedrinhas de vários materiais, densidades e tamanhos. 
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• Corante de bolo em pó cor-de-rosa, vermelho ou azul. 

• Embalagem circular. 

• Farinha de trigo. 

• Imagens de crateras produzidas por impactos de meteoritos (podem ser obtidas na inter-
net). Em especial, sugerimos a cratera do Arizona. 

Atenção: a quantidade de farinha de trigo, corante e areia (ou farinha de rosca) vai 

depender do diâmetro da embalagem circular. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – As fases da Lua  

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: todos em suas carteiras, nos lugares habituais.  

Nesta aula, descreveremos a Lua como satélite natural da Terra e exploraremos suas fases. 

Para começar a aula, você pode propor as seguintes perguntas: 

• Vocês já observaram que, dependendo do dia do mês, a Lua apresenta formas e tamanhos 
diferentes?  

• E já perceberam que isso ocorre periodicamente? 

Após essa primeira discussão, mencione que a Lua não apresenta luz própria e que gira ao 

redor do nosso planeta, por isso, é classificada como satélite natural da Terra. Os satélites naturais são 

iluminados por estrelas, como o Sol. Comente que os principais movimentos da Lua são a rotação e a 

translação. Rotação é a movimentação que o satélite faz em torno de si mesmo; translação é o movi-

mento da Lua ao redor da Terra. A combinação desses movimentos gera as quatro fases da Lua. Na 

fase nova, a face da Lua iluminada pelo Sol não está voltada para a Terra. No quarto crescente, enxer-

gamos somente metade da face iluminada da Lua. Na fase cheia, toda a face iluminada pelo Sol de 

frente para a Terra. E, na fase do quarto minguante só é possível enxergarmos também metade da 

face iluminada da Lua. À medida em que for explicando aos alunos, você pode ir desenhando as fases 

da Lua na lousa. Observe que as chamadas fases Quarto-Minguante e Quarto-Crescente valem para 

um instante. Não se pode falar em fase Quarto-Crescente durando uma semana. Podemos sim falar 

em fase Crescente durando vários dias. 

A atividade proposta para esta aula deverá se estender pelo tempo suficiente para que os alu-

nos consigam fazer as observações das fases da Lua. Durante as análises das fases, eles deverão ob-

servar a Lua e anotar no caderno suas percepções ao longo do processo. Peça que atentem ao formato 

da parte iluminada. Comente com os alunos sobre os instrumentos mais precisos de observação à 

distância, como a luneta ou o telescópio. 
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Após a conclusão desta atividade, reúna-os em uma roda de conversa e peça que cada um 

exponha suas impressões das observações. Deixe que comentem sobre o desenvolvimento da ativi-

dade, mas estimule-os a refletir como esse exercício possibilita incitar a organização, a disciplina e a 

responsabilidade.  

Aula 2 – Formação de crateras em satélites e planetas 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser organizada em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, serão apresentados astros menores do Sistema Solar, como os asteroides, os co-

metas, os planeta-anões e os meteoroides. Por meio de um experimento, os alunos poderão analisar 

o impacto da queda de um asteroide ou de um cometa na Lua e a consequente formação de crateras. 

Busque, previamente, fotografias de crateras produzidas por impactos desses corpos celestes, tanto 

na Terra, quanto na Lua. 

Inicie a aula perguntando aos alunos: 

• Vocês já ouviram falar sobre corpos celestes que caem na Terra?  

• O que sabem sobre isso?  

Neste momento, permita que os alunos exponham o que sabem sobre o tema. Mencione que 

o Sistema Solar é constituído por corpos celestes menores, como os asteroides, os cometas, os planeta-

anões, os satélites naturais e os meteoroides. Explique que asteroides são grandes rochas irregulares 

e que giram em torno do Sol, mas que são menores do que os planetas-anões, enquanto os cometas 

são astros menores que os asteroides, cobertos por gelo e poeira. Quando o cometa se aproxima do 

Sol, há o derretimento do gelo, cujo aspecto visual corresponde à “cauda” do cometa. Já o meteoroide 

é qualquer fragmento sólido do Sistema Solar que frequentemente entram na atmosfera ou nas pro-

ximidades de outro astro, como a Terra. Ao entrar na atmosfera terrestre geram luz e calor por atrito, 

deixando um rastro brilhante facilmente visível a olho nu, por isso são chamados também de estrelas 

cadentes. Alguns desses são suficientemente grandes para não serem consumidos pela atmosfera e 

atingem a superfície do planeta. Quando caem no chão, passam a se chamar meteorito. 

Explique que quando esses corpos celestes se chocam com a superfície de planetas ou de sa-

télites, como a Lua, formam-se crateras. Todos os corpos sólidos do nosso Sistema Solar sofreram in-

tenso bombardeio meteoritos durante sua história. O testemunho disso são as marcas deixadas na 

superfície desses planetas e satélites, caracterizadas por crateras de diversas dimensões, como é pos-

sível observar na Lua, em Marte e em Mercúrio. Mencione ainda que embora a Terra tenha sido igual-

mente bombardeada, principalmente nas fases iniciais de sua formação, esse registro não se encontra 

totalmente preservado devido à intensa erosão (ação das chuvas e dos ventos) na superfície de nosso 

planeta. Assim, muitas crateras são escondidas pelos processos de erosão e sedimentação, assim como 

pela atividade vulcânica e tectônica. No entanto, é possível localizar várias delas em uma pesquisa na 
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internet, inclusive no Brasil. A mais bem preservada está no estado americano do Arizona e tem 1300 m 

de diâmetro. 

Após essa explanação, realize um experimento para que os alunos possam analisar as crateras 

formadas por impacto e verificar que há um padrão. Assim, organize-os em grupos de quatro alunos e 

solicite a cada grupo que coloque a farinha de trigo em uma embalagem circular e aperte-a firme-

mente. Peça que espalhem o corante de bolo sobre a farinha de trigo e, por cima, espalhem uma por-

ção de areia ou farinha de rosca. Usem as bolinhas de gude e as pedras de diferentes tamanhos para 

simular impactos sobre a superfície construída. Oriente-os para que joguem um objeto por vez e peça 

que observem as diferentes formações de “crateras” obtidas. 

Solicite aos alunos que comparem as crateras simuladas no experimento com as imagens de 

crateras reais, formadas por objetos de diferentes dimensões, velocidades e ângulos de impacto, a fim 

de que eles possam perceber a existência de um padrão. Projéteis de diferentes dimensões podem ser 

lançados de alturas definidas e assim terão velocidades fixas. Informe aos alunos que a qualidade dos 

arremessos é mais importante do que a quantidade. Nos impactos reais, em geral, o objeto ou parte 

dele, que provoca a colisão é destruído e partido em pequenos pedaços. Com as bolinhas, isso não 

acontecerá e elas ficarão inteiras na cratera simulada. Em decorrência disso, o aluno deverá retirar as 

esferas com cuidado para não alterar a deformação da superfície. Por fim, organize uma roda de con-

versas e discuta com a turma os resultados. 
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Aferição de aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todo o processo educacio-

nal. Analise a participação dos alunos, o engajamento nas discussões e o trabalho em equipe. 

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

turma: 

• Como foi minha participação nas atividades em grupo? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Deixei o local de estudo arrumado? 

• Qual parte da atividade gostei mais de fazer? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Relacione as quatro fases da Lua indicadas abaixo e suas características quando observada da Terra. 

(A) Quarto crescente (B) Cheia (C) Quarto minguante  (D) Nova 

(    ) Não é visível a noite; o lado da Lua iluminado pelo Sol não está voltado para a Terra. 

(    ) Está na fase crescente; é possível observar exatamente metade do lado da Lua iluminado pelo 
Sol. 

(    ) É bem visível toda a noite; o lado da Lua iluminado pelo Sol está inteiramente de frente para a 
Terra. 

(    ) Está na fase decrescente; é possível observar exatamente metade do lado da Lua iluminado pelo 
Sol. 

2. Classifique cada uma das afirmações a seguir como verdadeira (V) ou falsa (F). 

(   ) A revolução é o movimento da Lua ao redor da Terra. 

(   ) A Lua é um satélite artificial da Terra. 

(   ) A Lua não apresenta crateras formadas por impactos de pequenos corpos celestes. 

(   ) A luneta é um instrumento ótico para observação à distância dos astros no céu. 
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Gabarito das questões 

1. ( D ) Não é visível a noite; o lado da Lua iluminado pelo Sol não está voltado para a Terra. 

( A ) Está na fase crescente; é possível observar exatamente metade do lado da Lua iluminado pelo 
Sol. 

( B ) É bem visível toda a noite; o lado da Lua iluminado pelo Sol está inteiramente de frente para a 
Terra. 

( C ) Está na fase decrescente; é possível observar exatamente metade do lado da Lua iluminado 
pelo Sol. 

2. ( V ) A revolução é o movimento da Lua ao redor da Terra. 

( F ) A Lua é um satélite artificial da Terra. 

( F ) A Lua não apresenta crateras formadas por impactos de pequenos corpos celestes. 

( V ) A luneta é um instrumento ótico para observação à distância dos astros no céu. 
 


