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9 Compreender a  Terra através do Espaço 

ESERO (European Space Education 
Resource	Office)	é	um	programa	educativo	
da Agência Espacial Europeia (ESA) que 
usa o Espaço como contexto inspirador 
para a aprendizagem da ciência, tecnologia 
e matemática, como forma de promover 
o interesse dos alunos nestas disciplinas 
nos	níveis	básico	e	secundário	e	incentivar	
carreiras	científicas	e	de	engenharia.

 
Os seus principais objetivos são:

 * Motivar e dar ferramentas aos jovens  
para aumentar a sua literacia nas 
áreas de Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática (STEM);

 * Inspirar os jovens a prosseguirem  
carreiras ligadas ao STEM, em 
particular  em áreas ligadas ao Espaço;

 * Contribuir para o aumento da 
perceção, nos jovens, da importância 
da Agência Espacial Europeia e da 
exploração e investigação espacial 
para a sociedade moderna e para  
a economia.

Em	cada	país	aderente,	o	ESERO	 
é estabelecido em colaboração com 
instituições com abrangência nacional  
e ligadas à educação de ciência, de modo 
a melhor corresponder aos interesses 
da comunidade educativa. Em Portugal 
a parceria foi estabelecida com a 
Ciência Viva, com sede no Pavilhão do 
Conhecimento - Ciência Viva, em Lisboa.

O ESERO Portugal constitui-se como  
um ponto de referência para os professores 
portugueses dos ensinos básico  
e secundário, facilitando a abordagem  
de temas sobre o Espaço na sala de aula  
e demonstrando aos professores como 
o Espaço é um tema motivador de 
aprendizagens, através da disponibilização 
de	recursos	educativos,	oficinas	e	cursos	
de formação. No âmbito deste programa 
foi dinamizado um curso creditado,  
de 25 horas, destinado a professores  
do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação 
Pré-Escolar	“Compreender a Terra Através  
do Espaço”, do qual resulta o presente  
kit Educativo.

ESERO PORTUGAL
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INTRODUÇÃO

Compreender a Terra através do Espaço  
– 1.ª edição, é uma proposta de recursos 
para atividades em sala de aula, destinada 
a professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Educação Pré-escolar, embora alguns 
possam	ser	explorados	a	nível	do	2.º	Ciclo	
do Ensino Básico e em contextos não 
formais. Estes materiais resultaram de um 
curso em que se facultou aos professores  
acesso	a	uma	base	sólida	de	conceitos	 
e conhecimentos fundamentais sobre 
ciência,	inter-relacionados	com	o	currículo	
e/ou	com	as	metas	curriculares	deste	nível	
de ensino. Os exemplos e as atividades aqui 
incluídas	apresentam	diferentes	graus	de	
complexidade que devem ser adaptadas 
pelo professor de acordo com o ciclo de 
ensino a que se destinam.

O objetivo principal é promover a 
literacia dos professores sobre as 
temáticas relacionadas com o Espaço 
proporcionando-lhes ferramentas que 
possam articular com as seguintes áreas:

 * Sistema Solar

 * Luz

 * Aspetos	Físicos	do	Meio

 * Matemática

Estas áreas correspondem às 4 unidades 
temáticas que constituem este kit 
educativo. As atividades propostas foram 
construídas	numa	perspectiva	de	Inquiry 
Based Science Learning (IBSL) e versam os 

temas indicados sob diferentes ângulos, 
pretendendo-se atingir uma melhor 
compreensão	de	alguns	fenómenos	que	
acontecem na Terra,  usando exemplos  
de situações idênticas no Sistema Solar 
e no Universo. Caberá aos professores 
utilizar na sala de aula as atividades que 
mais	se	adequam	ao	nível	etário	dos	alunos	
e aos objetivos de aprendizagem.

Todas estas atividades são adaptações 
de materiais educativos produzidos 
pelo ESERO Netherlands, EU Universe 
Awareness,  ESA e NASA ou foram 
produzidos para este curso pelo ESERO 
Portugal e já foram testadas, quer com 
alunos quer com professores, em sala  
de aula ou em contextos não formais.

No anexo V apresenta-se o mapa  
de correspondência entre as várias 
atividades e os blocos curriculares,  
assim como mais informação sobre  
a metodologia IBSL.

Uma colaboração :



APRESENTAÇÃO

12www.cienciaviva.pt/esero

A exploração espacial levou a enormes 
avanços	no	conhecimento	científico	
e humano assim como a numerosas 
aplicações práticas na nossa vida diária. 
Desde detetores de fumo a canetas 
espaciais,	passando	por	telemóveis,	
computadores ou exames médicos,  
as tecnologias espaciais estão presentes 
em todos os momentos do nosso dia-a-dia. 

Aproveitando a curiosidade e a motivação 
dos alunos acerca desta temática, 
pretende-se explorar os conceitos 
científicos	que	fazem	parte	dos	programas	
curriculares do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
recorrendo à aplicação desses mesmos 
conceitos noutras situações no espaço 
exterior à Terra. 

O	papel	das	atividades	científicas	na	escola	
é ajudar na formação de novas ideias, testar 
as já existentes e propor alterações, se 
necessário. Em todo este processo, o que 
a criança vai aprender depende de muitos 
fatores, em particular das suas ideias 
iniciais, das suas experiências pessoais  
e respetiva interpretação. É essencialmente 
nestes dois últimos aspetos, o que o aluno 
faz e como interpreta, que o professor pode 
ter um papel importante. De facto, estes 
aspetos dependem da orientação que as 
crianças recebem, do encorajamento para 
refletirem, testarem ideias, melhorarem 
técnicas e selecionarem materiais que 
são postos à sua disposição. O professor 
poderá auxiliar este processo assumindo 
um papel organizador e orientador tanto 
melhor quanto mais familiarizado estiver 

com as ideias que as crianças têm à 
partida e conseguir, a partir delas, planear 
atividades que possam desenvolver, 
modificar	e	auxiliar	a	formulação	correta	
dos	conceitos	científicos.	

Com estes recursos pretende-se capacitar 
o	professor	para	responder	a	este	desafio	
no contexto da sala de aula. A escolha 
dos conteúdos recaiu em 4 temáticas do 
currículo	do	1.º	Ciclo	do	Ensino	Básico,	
sendo alguns dos assuntos abordados em 
diferentes	níveis	do	ensino	básico.	 
A seleção das atividades das várias 
fichas	de	trabalho	deverá	ser	feita	pelos	
professores	de	acordo	não	só	com	os	
aspetos curriculares inerentes ao Estudo  
do Meio e Matemática mas também tendo 
em conta as áreas curriculares Expressão 
Plástica	e	Língua	Materna.	

Estas	fichas	podem	ser	usadas	
separadamente. Não se pretende que 
sejam usadas na sua totalidade ou em 
sequência.	Reafirma-se	que	devem	ser	 
os professores a fazerem a sua escolha  
e	adaptação	de	acordo	com	o	nível	etário	
dos	alunos	e	os	currículos	a	lecionar.

No	final	do	kit é apresentado um mapa de 
conteúdos para facilitar o enquadramento 
das atividades.

CONTEXTO DAS UNIDADES TEMÁTICAS
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1 – Uma viagem através do Sistema Solar 

Neste tema são abordados conceitos relacionados com  
o Sistema Solar, o nosso Universo e temas como meteoritos, 
crateras e fases da Lua. Também são abordados conteúdos  
como a densidade e os materiais de que são feitas as substâncias 
que nos rodeiam, recorrendo ao conceito de planeta rochoso  
e planeta gasoso.

2 - Luz e escuridão 

A	partir	de	frases	como	“a	escuridão	não	existe...,	é	na	realidade	 
a	ausência	de	luz”	ou	”podemos	estudar	a	luz	mas	não	a	escuridão”	
são abordados conceitos relativos à radiação emitida pelo Sol,  
à reflexão, à refração e à absorção da luz, assim como a construção 
de	alguns	equipamentos	de	observação	como	um	espectroscópio.

3 – Aspetos físicos do meio 

São	abordados	conceitos	ligados	ao	ciclo	da	água,	“Para	onde	vai	
a	chuva?”,	“Qual	a	influência	do	Sol?“,	“Que	roupas	devemos	usar?”,	
entre outros, recorrendo também a situações fora da Terra, como 
por exemplo a necessidade de utilização de fatos espaciais para 
proteção dos astronautas da radiação solar no espaço exterior.

4 – Matemática no dia-a-dia 

Neste tema são abordados conceitos matemáticos como  
“o	maior”	e	“o	menor”,	cálculo	de	distâncias,	medição	 
de comprimentos, formas geométricas, entre outros, utilizando,  
mais uma vez, situações inter-relacionadas com o espaço:  
“A	Comida	Espacial”	e	“Vamos	Fazer	Foguetões”.

CONTEÚDOS DAS UNIDADES TEMÁTICAS
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Pretende-se que os conteúdos do kit sejam 
introduzidos na sala de aula com recurso 
a materiais para análise e reflexão dos 
alunos, segundo a metodologia Inquiry 
Based Science Learning (IBSL).

Esta abordagem para aprender ciência 
insere-se num contexto em que os alunos, 
em grupo, realizam projetos ou trabalhos 
de	investigação	científica.	 
Valorizam-se parâmetros tais como:

a) Envolver os alunos num processo de 
aprendizagem de resolução de problemas 
em colaboração com os seus pares;

b) Envolver os alunos em estratégias 
produtivas metacognitivas sobre a sua 
própria	aprendizagem;

c) Passar para os alunos algumas decisões 
sobre a aprendizagem e as atividades que 
usualmente cabem ao professor. 

Como exemplo de aplicação da abordagem 
IBSL apresenta-se uma sugestão de atividade 
que poderia estar inserida na unidade 
temática 4 – Matemática no dia-a-dia.  
Mais informação sobre esta metodologia  
no	anexo	I,	no	final	do	kit educativo.

METODOLOGIA

60:00

Nível aconselhado

3.º Ano   |     4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Ficar	a	saber	que	os	astros	do	Sistema	Solar	descrevem	órbitas	em	volta	do	Sol 

*	Ficar	a	saber	que	as	órbitas	dos	astros	no	Sistema	Solar	são	elípticas 

*	 Ficar	a	saber	que		as	órbitas	dos	cometas	são	mais	alongadas	do	que	as	dos	planetas 

*	Saber	a	diferença	entre	uma	órbita	circular	e	uma	órbita	elíptica

Questão-Problema 
Como se movimentam os astros do Sistema Solar?

FICHA 
 
DESENHAR A ÓRBITA  

DE UM COMETA

Inqui ry  
Based 
Science 
Learning 

Exemplo de dinamização de uma atividade utilizando a metodologia IBSL 
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Exemplos de subquestões; 
diagnóstico; levantamento  
de hipóteses; previsões.

Para ajudar ao levantamento  
de	hipóteses	por	parte	dos	alunos,	 
sugere-se que o professor mostre  
imagens	(apresentadas	no	final	da	ficha	1	
da primeira unidade temática) ou permita  
a	visualização	de	vídeos	que	ilustrem	 
o tema problema da atividade. 

Discutir com os alunos respostas  
e	perguntas	possíveis	à	questão	 
anterior, como por exemplo:

 * O	que	são	órbitas?

 * As	órbitas	são	todas	iguais?	

 * Uma	órbita	corresponde	a	uma	figura	
geométrica?

 * Porque existem linhas e riscos 
representados	nas	figuras?

 * (…)

Considerar estas e outras questões  
que os alunos possam colocar.

Os alunos organizados em grupo,  
sob orientação do professor, devem 
escolher as questões mais relevantes  
e devem planear a procura de respostas.

Questão – Problema 

Como se movimentam os astros  
do Sistema Solar no Espaço?

(Pode considerar-se apenas a Terra  
ou todos os planetas e/ou cometas  
do Sistema Solar).

Após	a	introdução	da	questão-problema 
que	pode	ser	definida	ou	pelo	professor	
ou	pela	turma	e,	após	o	levantamento	
das ideias pré-concebidas dos alunos 
sobre o tema, deverão ser apresentados 
diversos materiais como livros, imagens, 
vídeos,	websites, reportagens, atividades 
experimentais e propostas sobre visitas  
de estudo. 

Seguidamente os alunos deverão 
reformular ou colocar novas questões, 
fazer	previsões,	formular	hipóteses,	
planificar	e	realizar	experiências,	registar	
observações, discutir os resultados  
e	redefinir	as	hipóteses,	se	necessário.
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 * Desenhar	com	o	lápis	a	figura	tal	como	
procederam	anteriormente	(figura	1b).

 * Comparar	a	figura	obtida	com	a	órbita	
do	cometa	67P/CG.

 * Comparar	a	órbita	do	cometa	67P/CG	
com	a	órbita	do	cometa	Halley.

Após	esta	sequência	de	fases,	os	alunos	
deverão apresentar as suas conclusões, 
avaliando o trabalho desenvolvido e 
comunicando os resultados da sua 
investigação. É proposto que todas estas 
fases sejam realizadas em grupo.

Ação/Experimentação

Orientar os alunos no planeamento do 
trabalho para obter respostas e explicações 
ao problema inicial. Podem usar vários 
recursos e fontes de informação que 
encontrem	disponíveis	em	casa	ou	na	
escola	(revistas,	livros,	vídeos,	internet,	
museus, exposições, etc.).

Sugere-se que os alunos desenhem 
diferentes circunferências e elipses. 

Para o traçado de uma circunferência 
e de uma elipse sugere-se o seguinte 
procedimento: 

 * Dar	a	cada	aluno	uma	placa	rígida	
e uma folha de cartolina A3, dois 
pioneses, um lápis e dois cordéis  
com 39,5 cm e 24 cm de comprimento, 
respetivamente.

 * Pedir aos alunos que espetem um 
pionés no meio da folha. Devem dar 
um	nó	nas	pontas	do	cordel	mais	
pequeno e colocá-lo à volta do pionés. 
Com a ajuda do lápis, desenhar um 
círculo	como	ilustrado	na	figura	1a.

 * Com base no desenho obtido, comparar 
a	órbita	da	Terra	e	de	outros	planetas.

 * Pedir aos alunos que coloquem dois 
pioneses no meio da folha à distância 
um do outro de 15,5 cm.

 * Unir as pontas do cordel maior com um 
nó	e	colocá-lo	à	volta	dos	dois	pioneses.

Fig. 1a - Como traçar um círculo

Fig. 1b - Como traçar uma elipse
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Observações

O professor deve ter um papel orientador 
nas aprendizagens dos alunos. Deve ter  
em atenção as suas observações e 
registos, incentivando as participações 
de todos os alunos, inclusivé os menos 
intervenientes.	No	final	deste	kit 
disponibiliza-se mais informação sobre  
a abordagem IBSL (anexo I). 

Nota:	Os	valores	utilizados	nesta	ficha	
foram escolhidos de acordo com a 
excentricidade	da	órbita	do	cometa	67P/CG.

Reflexão/Discussão/(In)Validação  
das hipóteses/Resposta à Questão- 
-Problema/Avaliação

Após	a	fase	de	experimentação,	cada	
grupo de alunos deverá comunicar as suas 
conclusões aos outros grupos. A discussão 
deverá ser estimulada e eventualmente 
ajustadas opiniões pelo professor.

Para procederem à comunicação dos 
resultados das suas pesquisas, os alunos 
podem, por exemplo, elaborar um pequeno 
cartaz ou poster no qual deverá constar  
a questão de investigação, bem como  
as respostas encontradas ao longo  
das etapas do trabalho.

Fig. 2 - Representação do Sistema Solar
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INTRODUÇÃO

Sobre o Sistema Solar 

O Sistema Solar teve origem na nebulosa 
solar, uma nuvem gigante de gases  
e poeiras de baixa densidade mas 
suficiente	para	possibilitar	a	contração	
gravitacional. No centro, onde  
a concentração de matéria era maior, 
começou a formar-se uma protoestrela  
há	cerca	de	4,6	mil	milhões	de	anos.

À medida que a protoestrela aumentava  
o seu tamanho, aumentava também a sua 
velocidade de rotação e o material das 
zonas exteriores, que não foi incorporado 
na protoestrela, formou o chamado disco 
protoplanetário. Foi a partir do material 
deste disco, composto principalmente 
por hidrogénio e hélio no estado gasoso 
e uma pequena percentagem de outros 
elementos mais pesados, que se formaram 
os planetas do Sistema Solar. 

Fig. 3 - Constituição do Sistema Solar

Júpiter

Saturno

Urano

Mercúrio

Terra

Vénus

Marte

Neptuno
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No	início	da	contração,	a	nebulosa	solar	
teria aproximadamente uma temperatura 
de 50 K (- 224 ºC), mas à medida que a 
protoestrela foi aquecendo, a temperatura 
da parte interior do disco foi também 
aumentando	até	cerca	de	2000	K	(1727	
ºC)	na	zona	mais	próxima	do	Sol.	À	medida	
que este aquecia, as substâncias voláteis 
foram	afastadas	do	centro,	daí	a	formação	
de planetas rochosos mais pertos do Sol 
e dos gigantes gasosos mais afastados. 
Assim, o disco protoplanetário então 
formado ganhou duas regiões distintas: 
uma interior, donde resultaram os planetas 
rochosos, com as temperaturas da 
ordem das centenas na escala Kelvin, e 
uma região exterior, que deu origem aos 
planetas gasosos e onde as temperaturas 
se mantiveram na ordem das dezenas na 
escala Kelvin.

Assim temos um primeiro grupo de 
planetas rochosos, relativamente 
pequenos, chamados planetas telúricos  
ou interiores dos quais fazem parte: 
Mercúrio, Vénus, Terra e Marte. Separados 
destes pela cintura de asteroides 
encontram-se os planetas exteriores, 
gigantes gasosos, também conhecidos 
como planetas jovianos: Júpiter, Saturno, 
Urano e Neptuno.

Estes dois grupos de planetas diferem 
entre	si	na	sua	composição	química,	
tamanho e aspeto. No entanto todos eles 
exibem um comportamento semelhante: 
– orbitam em torno do Sol, no mesmo 
sentido e aproximadamente no mesmo 
plano, desde há milhões de anos. Fig. 4 - Inclinação do eixo dos planetas do Sistema Solar

Mercúrio 0º
Vénus 177º

Terra 23,5º

Júpiter 3º

Neptuno 30º

Urano 98º

Marte 25º

Saturno 27º
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Para mais informações consulte:

www.ccvalg.pt/astronomia/sistema_solar/introducao.htm

http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/capitulo1/modulo5/topico2.php 

Vídeo	sobre	o	tamanho	dos	astros	do	Sistema	Solar	e	algumas	estrelas 
www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q

Além dos movimentos de translação  
à volta do Sol, os planetas também  
têm	movimentos	de	rotação.	Na	figura	4	
podemos observar os eixos de rotação  
e a respetiva inclinação. O planeta Urano 
roda	em	torno	do	Sol	praticamente	“deitado”	
e Vénus roda no sentido contrário a todos 
os outros planetas, possivelmente devido  
a colisões. 

Além dos 8 planetas e das suas luas 
formaram-se ainda a cintura de asteroides, 
entre Marte e Júpiter, planetas anões,  

a cintura de Kuiper	e	finalmente	a	nuvem 
de Oort, berço da maior parte dos cometas 
que abundam o Sistema Solar.

O Sistema Solar faz parte da Via Láctea, 
uma galáxia espiral-barrada com um 
diâmetro de cerca de 100.000 anos-luz, 
contendo à volta de 400 mil milhões de 
estrelas segundo estudos recentes.

Estimativas colocam o Sistema Solar  
a 28.000 anos-luz do centro galáctico.

Fig. 5 - Planetas do Sistema Solar

Compreender a  Terra através do Espaço 
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90:00
FICHA 1
OS PLANETAS

Nível aconselhado

Pré-escolar   |    1.º Ano   |    3.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

* Reconhecer/aprender os nomes dos planetas e de outros astros do Sistema Solar

* Ficar a saber que os planetas giram em torno do Sol e que rodam sobre si mesmos

* Aprender a situar-se espacialmente 

* Reconhecer que os astros do Sistema Solar têm dimensões muito diferentes 

Questão-Problema

Além da Terra, o que mais há no Sistema Solar?

Materiais

* Representações do Sistema Solar (anexo) 
* Representação do planetas do Sistema Solar para recortar (anexo) 
* Representação dos oito planetas do Sistema Solar com dimensões à escala (anexo V) 
* Folhas A3 (em branco) 
*	 Um	arco	para	cada	aluno	e	para	o	professor	(arco	de	ginástica	rítmica)	 
* 11 cordas com comprimentos proporcionais à distância de cada planeta ao Sol  
			assim	como	Ceres,	Plutão	e	o	cometa	67P/CG,	de	acordo	com	a	Tabela	2 
*	 Vídeos	do	Sistema	Solar	(link anexo) 
* Tabelas 1, 2, 3 e 4 (anexo)
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Atividades 

1 - Constituição do Sistema Solar

Com	base	no	visionamento	de	um	vídeo	sobre	o	Sistema	Solar	pedir	aos	alunos	que	indiquem	
os nomes dos oito planetas do Sistema Solar, assim como de outros astros tais como o Sol, 
asteroides, cometas e planetas anões.

2 - Jogo dos planetas

Este jogo pretende que os alunos aprendam e reconheçam os astros que fazem parte do nosso 
Sistema	Solar	sobre	a	forma	de	jogo.	Destina-se	essencialmente	a	alunos	do	nível	pré-escolar	 
e 1.º ano de escolaridade básica.

 * Distribuir a onze alunos da turma: uma imagem de cada um dos planetas do Sistema Solar, 
bem	como	imagens	do	planeta	anão	Plutão,	do	asteroide	Eros	e	do	cometa	67P/CG.	 
Convidar os alunos a colocarem-se em diferentes pontos da sala de aula, cada um segurando 
a imagem de um destes astros. Reservar para si a imagem do Sol. Sempre que mencionar 
o nome de um astro, os restantes alunos da turma deverão juntar-se à volta do colega que 
segura na mão essa imagem. 

3 – Tamanho dos planetas

 * Organizar grupos mais pequenos de alunos. Distribuir a cada grupo de alunos uma folha A3 
com o desenho de Júpiter e pedir-lhes que desenhem os outros planetas, de acordo com  
o	que	supõem	serem	as	dimensões	de	Júpiter.	Após	terem	terminado	o	desenho,	dar-lhes	
um conjunto de imagens dos oitos planetas à escala do tamanho de Júpiter (anexo V),  
para poderem comparar com os seus desenhos e retirar conclusões.

 * Pedir que registem as suas ideias.

 

4 - Dança dos planetas

Com esta atividade pretende-se desenvolver a capacidade de orientação espacial dos alunos.  
A atividade poderá ser feita no pátio da escola.
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 * Apresentar	o	globo	terreste	aos	alunos	e	verificar	as	posições	relativas	do	polo	norte,	 
do polo sul, de Portugal e da China.

 * Dar a cada aluno um arco que vão assumir que representa a Terra.

 * Dar as seguintes indicações aos alunos:

Coloquem o arco no chão e fiquem em pé sobre o vosso planeta.  
Perguntar: Onde estão agora?  
 – Estamos no ……………………. (polo norte) 
Coloquem o arco sobre as vossas cabeças. 
 – Estamos no ………………. (polo sul) 
Fiquem no lado esquerdo do vosso planeta. 
 – Estamos em ……………………….. (Portugal) 
Fiquem no lado direito do vosso planeta. 
– Estamos na ……………………….. (China)

 * Repetir a atividade até os alunos conseguirem situar-se espacialmente.

5 - Girar o próprio planeta

Com esta atividade pretende-se que os alunos sejam capazes de compreender que os planetas 
têm	dois	tipos	de	movimentos	(de	rotação	e	de	translação)	e	que	se	movimentam	numa	órbita.

 * O professor deve reservar para si o arco que representa o Sol e convidar cada aluno  
a segurar um arco que representará um planeta à sua escolha. 

 * Convidar cada aluno a fazê-lo girar em torno do Sol, enquanto roda sobre si mesmo.  
O	professor	poderá	dar	informações	complementares	aos	alunos	sobre	o	período	 
de rotação e de translação dos vários planetas, para que se apercebam que quanto  
maior	for	a	trajetória	maior	será	o	período	de	translação.

6 - Roda dos planetas

Com	esta	atividade	pretende-se	que	os	alunos	sejam	capazes	de	compreender	que	as	órbitas	 
de cada um dos planetas do Sistema Solar são diferentes e que as distâncias a que cada um dos 

Compreender a  Terra através do Espaço 



UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR

www.cienciaviva.pt/esero 30

planetas	e	outros	astros	(Ceres,	Plutão	e	o	cometa	67	P/CG)	estão	do	Sol	também	são	diferentes.	
O	professor	deve	chamar	a	atenção	dos	alunos	para	que	as	figuras	do	Sistema	Solar	são	apenas	
uma representação e que os planetas nunca se encontram todos alinhados com o Sol. 
A atividade deverá ser realizada no pátio da escola.

 * Pedir	a	11	alunos	“voluntários“	para	participarem	diretamente	na	atividade.

 * Reservar para si o arco que contém as cordas de diferentes tamanhos (Sol).

 * Dar a cada um dos alunos voluntários uma imagem de cada astro. 

 * Pedir a cada aluno que segure a corda cujo tamanho está de acordo com a distância  
do	“seu”	astro	ao	Sol	e	que	rodem	em	torno	do	Sol.

 * Durante	e	no	final	da	atividade	o	professor	deverá	orientar	a	discussão	entre	todos	 
os alunos acerca das posições e das distâncias dos astros no Sistema Solar.

7 - Além da Terra, o que mais há no Sistema Solar?

 * Pedir aos alunos que representem o Sistema Solar sobre a forma de texto, desenho  
ou apresentação em powerpoint.

Observações

As atividades de 1 a 4 podem ser usadas como motivação e exploração, fases enquadradas  
na	metodologia	IBSL.	As	atividades	5	e	6	permitem	ampliar os conhecimentos sobre o tema.  
A	atividade	7	é	sugerida	para	que	os	alunos	reflitam	sobre	o	seu	trabalho	(avaliação).

Para	o	pré-escolar	e	1.º	ano	recomenda-se	a	atividade	“A	Dança	dos	Planetas”	para	fazer	a	
analogia	entre	a	localização	de	si	próprio	na	Terra	com	a	localização	da	Terra	no	Sistema	Solar.	
Quanto	à	Questão-Problema	poderá	ser	substituída	por	“Onde	está	a	Terra	no	Sistema	Solar?”.

O	vídeo,	em	português,	pode	ser	descarregado	da	página	
dos recursos do site do ESERO Portugal - www.esero.pt. 
Link direto: 
www.cienciaviva.pt/img/paxi_ep2_PT%281%29.mp4
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TABELA 1 

DISTÂNCIAS ENTRE ASTROS DO SISTEMA SOLAR E O SOL
 DISTÂNCIA MÉDIA DISTÂNCIA MÉDIA
 AO SOL EM UNIDADES AO SOL EM KM 
PLANETA ASTRONÓMICAS (UA) (VALOR APROXIMADO) 
MERCÚRIO 0,387 57 900 000
VÉNUS 0,723 108 200 000
TERRA 1,000 149 600 000
MARTE 1,524 227 900 000
CERES 2,76 414 010 000
CINTURA DE ASTEROIDES 2,206 330 000 000
mínima 
CINTURA DE ASTEROIDES 3,342  500 000 000
máxima 
JÚPITER 5,203 778 300 000
SATURNO 9,539 1 427 000 000
URANO 19,182 2 869 600 000
NEPTUNO 30,058 4 496 600 000
PLUTÃO 39,44 5 900 100 000
CINTURA DE KUIPER 30 ~ 4 488 000 000
mínima 
CINTURA DE KUIPER ~ 50 ~ 7 480 000 000
máxima 
NUVEM DE OORT 300 a 10000 44 880 000 000 
interna  a 1 496 000 000 000
NUVEM DE OORT de 10000 a 100000 de 1 496 000 000 
externa  a 14960 000 000 000 



TABELA 2

DISTÂNCIAS DOS ASTROS AO SOL

 DISTÂNCIA MÉDIA DISTÂNCIA APROXIMADA
 AO SOL EM UNIDADES AO SOL EM METROS 
ASTROS ASTRONÓMICAS (UA) (SALA DE AULA) *

MERCÚRIO 0,387 0,2

VÉNUS 0,723 0,35

TERRA 1,000 0,5

MARTE 1,524 0,75

CERES 2,76 1,4

JÚPITER 5,203 2,5

SATURNO 9,539 5

URANO 19,182 10

NEPTUNO 30,058 15

PLUTÃO 39,44 20

COMETA 67P/ CG 30 0,6
Periélio 

COMETA 67P/ CG 50 2,8
Afélio

* Escala calculada assumindo que 40 UA (posição de Plutão) corresponde aproximadamente a 20 m.



TABELA 3

DIÂMETROS EQUATORIAIS 
DOS VÁRIOS ASTROS DO SISTEMA SOLAR 

 
 DIÂMETRO
ASTROS EQUATORIAL (KM)

SOL 1 390 000

MERCÚRIO 4 879

VÉNUS 12 103

TERRA 12 756

LUA 3 476

MARTE 6 794

ÉROS 34

CERES 914

JÚPITER 142 984

SATURNO 120 536

URANO 51 118

NEPTUNO 49 538

PLUTÃO 2 320



TABELA 4

PERCENTAGEM DA MASSA DOS ASTROS  
EM RELAÇÃO À MASSA TOTAL DO SISTEMA SOLAR

 
 PERCENTAGEM DA MASSA TOTAL
ASTRO DO SISTEMA SOLAR

SOL  99,80
JÚPITER 0,10

TODOS OS COMETAS 0,05

TODOS OS DEMAIS PLANETAS 0,04

SATÉLITES E ANÉIS 0,00005

ASTEROIDES 0,000002

POEIRA CÓSMICA 0,0000001



SISTEMA SOLAR

Translação 
   164 anos e 289 dias

Translação         84 anos e 6 dias

Translação       
          29 anos e 163 dias

Translação       
   11 anos e 315 dias

Translação 1 ano e 322 dias

Translação 1 ano e 0 dias

Translação 0 anos e 225 dias

Translação 0 anos e 88 dias
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* Areia  
* Caneta marcadora 
* Berlinde  
* Peça de lego 
* Mola de roupa 
* Bola de pingue-pongue 
*	 Afia-lápis 
* Elástico comum 
*	 Gancho	de	cabelo 
* Rolha de cortiça 
* Tesoura 
* Cola 
* Tabela 5 (anexo) 

Materiais

* Conjunto de imagens ou fotos do Sistema     
			Solar	e/ou	vídeo	sobre	os	planetas	 
			do	Sistema	Solar	(ficha	anterior) 
* Ficha com desenhos para recortar (anexo) 
*	 Fotografia	da	Terra	vista	de	Saturno	(anexo) 
* Elástico de cabelo com um clipe metálico 
* Dois balões (um vermelho e outro azul) 
* Saco de papel pequeno e tira para atar 
* Folha A3 cortada em tiras na vertical 
* Uma caixa com lentilhas, duas rolhas  
   de cortiça e dois berlindes ou pedras 
* Bola / cubo de madeira 
* Recipiente transparente, grande, com água 

Nível aconselhado

Pré-escolar   |    1.º Ano   |    4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Identificar	se	um	corpo	flutua	ou	não	flutua

* Perceber que os astros têm densidades diferentes

* Ficar a saber que os planetas no nosso Sistema Solar são todos diferentes

* Ficar a saber que os planetas do Sistema Solar se dividem em rochosos e gasosos 

Questão-Problema

Os planetas são todos iguais?

55:00
FICHA 2
FLUTUA 
OU NÃO FLUTUA?

UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR
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Atividades 

1 - Todos os planetas são iguais?

Os planetas são todos iguais? Se não forem iguais, que diferenças encontram?  
(Pista: pensar nos anéis, luas, cores, tamanhos). 

 * Pedir aos alunos que troquem ideias com os colegas para procurarem encontrar respostas 
para as perguntas e que as registem. Em turmas com alunos mais novos, a atividade 
deverá ser feita em conjunto com o professor.

 * Para	exemplificar	os	diferentes	tamanhos	dos	planetas,	sugere-se	o	recurso	a	frutos	
(melancia, laranja, framboesas) ou a bolas de tamanhos diferentes. Pode consultar  
a tabela 5 - Propriedades dos Planetas, em anexo. Chamar a atenção para o tamanho  
da Terra e de Saturno sem os anéis. Realçar a diferença entre o aspeto da Terra e de Marte.  
Chamar a atenção dos alunos para a existência de planetas rochosos e de outros gasosos.

 * Após	o	visionamento	do	vídeo	ou	das	imagens,	convidar	os	alunos	a	rever	as	suas	ideias	 
e a registá-las.

2 - Saturno flutua na água?

 * Encher	o	balão	vermelho	com	ar	e	o	azul	com	areia.	Identificar	o	balão	vermelho	como	 
o planeta Saturno (gasoso) e o azul como a Terra (rochoso).

 * Pedir aos alunos que prevejam o que acontecerá a cada um dos balões se forem colocados 
num recipiente com água.

 * Convidar	os	alunos	a	colocar	os	balões	num	recipiente	com	água.	Desafiá-los	a	encontrar	
as razões pelas quais a Terra (balão azul) afunda e Saturno (balão vermelho) flutua. 

 * Chamar a atenção para as seguintes diferenças: apesar de Saturno ser maior do que  
a Terra, os materiais que os constituem na sua maioria – gasoso (ar), rochoso (terra)  
–	encontram-se	em	estados	físicos	diferentes.

 * Introduzir	o	conceito	de	densidade	em	turmas	de	alunos	de	nível	etário	superior.		

Fig. 6 - Saturno e os seus anéis



UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR

43

3 - Flutua ou afunda

 * Distribuir	a	cada	aluno	a	ficha	com	imagens	dos	objetos	(anexo)	que	se	encontram	sobre	 
a bancada e duas tiras de papel da folha A3. 

 * Pedir	aos	alunos	que,	na	ficha	anterior,	façam	um	círculo	à	volta	dos	objetos	que	preveem	
que vão afundar.

 * Convidar os alunos a colocar cada um dos objetos na água, a observar o resultado  
e a comparar com a sua previsão.

 * Pedir aos alunos que recortem as imagens dos objetos e que coloquem numa tira os que 
afundaram, e noutra os que flutuaram. Pedir aos alunos para compararem os resultados  
da sua investigação com as suas previsões iniciais.

4 – Magia ou ciência?

 * Esconder na caixa das lentilhas as rolhas de cortiça de forma a que os alunos não  
se	apercebam	da	sua	existência.	De	seguida,	colocar	os	berlindes	à	superfície	de	modo	 
a	ficarem	visíveis.	

 * Questionar	os	alunos	acerca	do	“seu	poder	mágico”	de	transformar	berlindes	em	rolhas	 
de cortiça. 

 * Agitar lateralmente a caixa até que as rolhas venham ao de cima e os berlindes se afundem 
nas lentilhas. 

 * Debater com os alunos a razão do que observaram, chamando a atenção para que a 
experiência pode ser explicada através dos conceitos de densidade e que não há nenhuma 
magia associada. 

 * Após	a	conclusão	destas	atividades,	conversar	com	os	alunos	sobre	a	Terra	e	Saturno	e,	
de uma forma geral, sobre planetas rochosos e gasosos. Referir que a experiência com os 
balões é apenas uma simulação, dado que não se coloca a situação de termos alguma vez 
Saturno	dentro	de	água.	Poderão	informar	que	a	densidade	de	Saturno	é	70%	da	densidade	
da Terra e que, portanto, embora tenha um tamanho maior, não se afundaria. É importante 
que	os	alunos	fiquem	a	saber	que	o	facto	de	um	objeto	se	afundar	ou	flutuar	não	depende	
da	sua	forma	ou	do	seu	tamanho,	mas	das	características	do	material	de	que	é	feito.	 
Poderá	sugerir	aos	alunos	que	investiguem	com	a	família	mais	objetos	que	não	se	afundam	
em água e que apresentem os resultados na aula seguinte.

Compreender a  Terra através do Espaço
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5 – Flutua ou não flutua?

 * Pedir aos alunos um poster ou uma cartolina com o registo das suas conclusões  
sobre as atividades.   

Observações

A atividade 1 engloba as várias fases de motivação, exploração, explicação e avaliação 
(abordagem IBSL).

Para a fase de ampliação sugerem-se as atividades 2, 3 e 4 dado que introduzem um problema 
adicional (flutua ou não flutua em água). Chama-se a atenção que a atividade 3 estabelece  
um paralelo com os materiais que os alunos encontram no seu dia-a-dia na Terra.  
Também	pode	dar	o	exemplo	da	densidade	do	cometa	67P/CG	cuja	densidade	ou	massa	
volúmica é aproximadamente igual à de uma rolha de cortiça (0,3 g/cm3), embora seja formado 
por rochas e gelos (anexo).

 * Chamar	a	atenção	dos	alunos	que	quando	se	utiliza	o	termo	“flutuar”	não	temos	que	 
nos	referir	sempre	à	água,	mas	também	se	pode	considerar	flutuar	em	outros	líquidos,	 
no	ar	e	até	em	sólidos.	Mostrar	aos	alunos,	por	exemplo,	uma	fotografia	de	uma	coluna	 
de	líquidos	de	densidades	diferentes	(anexo).

Para	um	nível	etário	mais	baixo	poderá	apenas	utilizar	as	atividades	2,	3	e	4	como	motivação, 
exploração e explicação.

A	atividade	5	deverá	ser	feita	com	crianças	de	qualquer	nível	etário.	Esta	atividade	serve	para	 
a reflexão e avaliação do trabalho que os alunos desenvolveram.
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Nível aconselhado

Pré-escolar   |    1º Ano    |    2º Ano    |    3º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Ficar	a	conhecer	o	aspeto	da	superfície	do	planeta	Marte	que	apresenta,	entre	outras,	 

		as	seguintes	características: 

  - Uma grande montanha 

  - O solo é vermelho 

  - A não existência de plantas e árvores

*	 Reconhecer	que	a	superfície	de	Marte	tem	um	aspeto	muito	diferente	da	superfície	da	Terra

 
Questão-Problema

Como é o planeta Marte?

30:00
FICHA 3
PAISAGEM 
MARCIANA

Materiais

*	 Fotografias	da	paisagem	marciana	(anexo) 
*	 Fotografias	da	paisagem	terrestre	(anexo) 
* Argila de cor terracota para modelar, gravilhas e pedras  
   (ou papel para modelar, pincéis e tinta vermelha - opcional) 
*	 Fotografias	de	meteoritos	(anexo	no	final	da	Ficha	6) 
*	 Fotografia	de	uma	cratera (anexo	no	final	da	Ficha	6) 
*	 Representação	artística	da	Missão	ExoMars	(anexo) 

UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR
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Atividades

1 – Marte

 * Permitir que os alunos troquem ideias prévias sobre Marte entre eles. Poderão responder 
às perguntas: Já viram imagens ou fotografias de Marte? O que sabem sobre este planeta? 
Como é a sua superfície?

 * Pedir aos alunos que registem as suas ideias (para os mais novos o registo deverá ser feito 
em conjunto com o professor).

 * Visionar	um	vídeo	ou	imagens	de	Marte	(anexo).

 * Após	o	visionamento	do	vídeo	ou	das	imagens,	pedir	aos	alunos	que	registem,	em	desenho	
ou	em	texto,	o	aspeto	da	superfície	marciana.	Chamar	a	atenção	para	a	cor	vermelha	da	
paisagem,	para	a	superfície	rochosa,	para	o	tamanho	da	montanha	e	para	a	inexistência	de	
plantas, de casas ou de qualquer tipo de vegetação. Comparar as fotos da Terra e de Marte.

 * Explicar	que	a	montanha	é	um	vulcão	muito	alto,	de	24	quilómetros	de	altitude	e	com	cerca	
de	550	quilómetros	de	largura.	Chama-se	Monte	Olimpo	e	é	tão	largo	que	seria	necessária	
uma	tarde	inteira	para	viajar	de	automóvel	de	um	lado	ao	outro!	 
O cume da montanha é 2,5 vezes mais alto do que a altura a que um avião pode voar.

Fig. 7 - Paisagem marciana
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2 - Fazer/Pintar a paisagem marciana

 * Dar	a	cada	aluno	um	pedaço	de	argila	ou	de	papel	machê	e	pedir	para	moldar	a	superfície	
de Marte. (Outra opção: dar aos alunos pedras, gravilha ou outros materiais).

 * Ajudar os alunos a fazer o vulcão e as rochas; pedir aos alunos que pintem pedras  
e	gravilha	de	forma	a	obter	a	cor	avermelhada	típica	da	superfície	marciana.	Identificar	
cada paisagem com o nome do aluno que a moldou e deixar secar a argila durante um dia.

 * Como	alternativa,	caso	os	alunos	tenham	apenas	registado	por	escrito	as	características	
da	superfície	de	Marte,	pedir-lhes	que	desenhem	e/ou	pintem	com	lápis	de	cor	uma	
paisagem marciana (anexo).

 
3 - Marte e Terra

 * Conversar com os alunos sobre o que aprenderam: Que diferenças reconhecem entre  
o planeta Terra e o planeta Marte? A Terra tem montanhas ou vulcões tão altos como em Marte? 
Existem na Terra paisagens como em Marte? 

 
4 – Como é o planeta Marte?

 * Pedir aos alunos que elaborem um pequeno trabalho sobre Marte.

 

Observações

Esta	ficha	apresenta	a	sequência	de	4	atividades	de	acordo	com	as	várias	fases	 
da aprendizagem IBSL. A primeira atividade é essencialmente para motivar, a segunda  
para explorar, a terceira para explicar e a quarta para explicar e avaliar.

Compreender a  Terra através do Espaço
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Para saber mais sobre Marte

cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/capitulo1/modulo6/topico4.php

www1.ci.uc.pt/iguc/atlas/07marte.htm

www.apolo11.com/tema_astronomia_marte.php

www.infoescola.com/marte/

www.scienceinschool.org/print/1124
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Materiais 

*	 Fotografia	da	paisagem	marciana	(anexo) 
*	 Fotografia	de	ferro	oxidado	(anexo) 
*	 Fotografia	de	galena	Limonite	(anexo) 
*	 Palha-de-aço	sem	sabão 
*	 Pregos	enferrujados 

 
 
*	 Ficha	de	registo	1	(anexo) 
*	 Lápis	de	cor 
*	 Pratos	de	plástico 
*	 Água 
*	 Areia 

* em aulas diferentes

30:00*

Nível aconselhado

4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Ficar	a	saber	que	o	planeta	Marte	contém	ferro

*  Ficar a saber que a ferrugem surge a partir do ferro 

*	 	Ficar	a	saber	que	a	ferrugem	resulta	da	reação	química	do	ferro	com	o	oxigénio	do	ar	na	presença	de	água

*	 Identificar	a	ferrugem	como	o	produto	de	uma	transformação	ou	reação	química

*	 Reconhecer	que	a	superfície	de	Marte	tem	uma	cor	vermelho-acastanhado	porque	o	ferro	 

    se transformou em ferrugem

*	 Reconhecer	os	desenvolvimentos	tecnológicos	que	nos	permitem	ter	esta	informação	sobre	Marte	 

Questão-Problema

Porque é que Marte é vermelho?

FICHA 4
PORQUE É QUE  
MARTE É  
VERMELHO?

UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR



UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR

www.cienciaviva.pt/esero 68

Atividades 

1 – Porquê vermelho?

 * Recordar	aos	alunos	as	imagens	e	vídeos	sobre	Marte	que	viram	na	ficha	anterior. 
Colocar-lhes a seguinte questão: Por que é que Marte é vermelho? Os alunos deverão 
responder	em	grupo,	registando	as	suas	opiniões	e	hipóteses.

 * Distribuir	pregos	enferrujados	aos	grupos	de	alunos	e	pedir	para	colocarem	hipóteses	sobre	
a	razão	do	aparecimento	da	ferrugem.	Chamar	a	atenção	para	o	pó	avermelhado	que	fica	
nos seus dedos. Pedir aos alunos para lavarem bem as mãos depois da observação.

 * Pedir a cada grupo de alunos para proceder da seguinte forma: 
 
	 Num	prato	de	plástico,	colocar	uma	fina	camada	de	areia.	Em	seguida	colocar	uma	 
	 camada	de	palha-de-aço,	previamente	desfiada	e	cortada	em	pequenos	pedaços	pelo	 
 professor. Adicionar uma outra camada de areia. Verter um pouco de água para que  
	 a	palha-de-aço	e	a	areia	fiquem	muito	húmidas,	mas	sem	se	formar	uma	camada	 
 de água. Ao longo de uma semana, os alunos deverão, em dois momentos diferentes,  
 investigar/observar o aspeto da mistura. Diariamente deverão adicionar um pouco  
 de água no caso de a mistura se apresentar um pouco seca. Os alunos devem registar  
	 na	ficha	de	registo	1	(anexo)	as	suas	observações,	prestando	especial	atenção	à	cor	 
 da mistura.

2 - E o vermelho é porque …

Após	uma	semana,	iniciar	com	os	alunos	um	debate	sobre	os	resultados	da	experiência,	
recorrendo	à	ficha	de	registo	1	que	preencheram.

O que aconteceu durante a experiência? Que alterações observaram? A mistura com areia mudou de cor? 

 * Explicar que, tal como os pregos, a palha-de-aço contém ferro. Ao longo da semana este 
ferro começou a enferrujar e a ferrugem deu origem à cor vermelho-acastanhado da areia, 
como se os grãos tivessem sido pintados com ferrugem. É isto que sucede também em 
Marte. Explicar que existe muito ferro no solo de Marte. É essa a razão porque Marte é 
conhecido como o planeta vermelho. Relembre o prego que já foi examinado pelos alunos. 
Isto ajudará os alunos a perceber que a ferrugem ocorre na Terra, tal como no planeta Marte.

 * Pedir aos alunos que deem exemplos de outras situações onde se pode encontrar ferrugem.
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3 - Marte e Terra

 * Conversar	com	os	alunos	sobre	o	fenómeno	observado.	Dizer	que	a	ferrugem	é	produto	 
de	uma	reação	química	e	dar	exemplos	de	outras	reações	químicas	em	que	o	produto	final	
não seja a ferrugem.

 * Chamar a atenção dos alunos para o avanço da tecnologia atual que já permite enviar  
um rover a Marte, que faz observações in loco e que transmite dados para a Terra,  
sendo	possível	ter	informações	atualizadas	provenientes	de	um	planeta	que	está	a	cerca	 
de	75	milhões	de	quilómetros	de	distância	da	Terra.

Observações

Esta	ficha	apresenta	a	sequência	de	três	atividades	de	acordo	com	as	várias	fases	 
da aprendizagem IBSL. A atividade 1 funciona como motivação e exploração,  
a atividade 2 funciona essencialmente para encontrar a explicação	e	finalmente	 
a atividade 3 é de extensão a outras atividades e conhecimentos.

Porque é que Marte é vermelho?

Embora	as	reações	químicas	(transformações	dos	materiais	noutros	diferentes)	não	façam	
parte	do	currículo	nem	das	metas	curriculares	do	1.º	ciclo	do	ensino	básico,	são	fenómenos	
muito frequentes e presentes no nosso dia-a-dia, pelo que deverá ser chamada a atenção  
dos alunos para a sua existência.

As substâncias podem combinar-se com outras substâncias transformando-se em novas.  
A estas transformações damos o nome de Reações Químicas.

Uma	reação	química	é	um	fenómeno	onde	os	átomos permanecem intactos.  
Durante	as	reações,	as	moléculas	iniciais	são	“desmontadas”	e	os	seus	átomos	são	
reorganizados	para	“montar”	novas	moléculas.

Um	átomo	é	a	menor	quantidade	de	matéria	caraterística	de	um	determinado	elemento.	 
Já uma molécula é um conjunto de átomos (iguais ou diferentes) ligados quimicamente entre si.

Compreender a  Terra através do Espaço
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Formação da água

Hidrogénio	(molecular)									+									Oxigénio	(molecular)																											Água	(molecular)

 

O ferro, em contacto com o oxigénio presente na água e no ar, oxida e desta reação surge  
a ferrugem. Esta provoca, pouco a pouco, a deterioração do objeto original de ferro.  
A reação que ocorre na formação da ferrugem, é uma reação de oxirredução, resultando  
na equação geral:

Fe(s)        Fe2+ + 2e- (oxidação do ferro)

O2 + 2H2O + 4e-        4OH- (redução do oxigénio)

2Fe + O2 + 2H2O        2Fe(OH)2 (equação geral)

Geralmente	o	Fe(OH)2	(hidróxido	de	ferro	II)	é	oxidado	a	Fe(OH)3	(hidróxido	de	ferro	III)	 
também conhecido por Fe2O3.3H2O

Assim,	Marte	é	vermelho	devido	à	existência	na	sua	superfície	do	óxido	de	ferro	III	(Fe2O3), 
resultante	da	desidratação	do	hidróxido	de	ferro	III	(Fe2O3.3H2O).

Fig. 8 - Formação de água

Fig. 9 - Formação da ferrugem

H2 H2 2H2OO2

ÂNODOCÁTODO

REDUÇÃO DO OXIGÉNIO OXIDAÇÃO DO FERRO

AR

FERRO
FERRUGEM ÁGUA
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O objeto enferrujado deteriora-se mais facilmente. Em regiões muito húmidas há uma 
maior possibilidade de ocorrer a reação de oxidação-redução, devido ao elevado teor de sais 
dissolvidos na água.

Para evitar a formação da ferrugem usam-se algumas soluções como:

1.	Passar	óleo	na	superfície	do	ferro;	

2.	Pintar	com	tinta	própria;

3. Aplicar um outro metal

Nota: As reações de oxirredução também são chamadas reações de oxidação-redução  
ou reações redox.

Compreender a  Terra através do Espaço





FICHA DE REGISTO 1

PORQUE É QUE MARTE É VERMELHO?
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Descreve o aspeto da mistura Desenha o aspeto da mistura
1º Registo

Descreve o aspeto da mistura Desenha o aspeto da mistura
2º Registo

Descreve o aspeto da mistura Desenha o aspeto da mistura
3º Registo



FICHA DE REGISTO 1

PORQUE É QUE MARTE É VERMELHO?
a - Porque é que a areia tem um tom vermelho-acastanhado?

b - O solo em Marte também é vermelho-acastanhado. Porquê?

www.cienciaviva.pt/esero
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Materiais

*	 Fotografias	das	fases	da	Lua	(anexo) 
*	 Fotografias	de	crateras	(apoio	à	atividade) 
*	 Pepitas	de	chocolate	ou	de	açúcar	de	cores	 
    diferentes para bolos 
*	 Livros	e	imagens	sobre	a	Lua 
*	 Folha	A3	(em	branco) 
*	 Lápis	de	carvão	ou	de	cera 

*	 Fonte	de	luz	(candeeiro,	vela,	lanterna)	 
*	 2	Globos	de	tamanhos	diferentes 
*	 1	Prato	de	plástico 
*	 Farinha 
*	 Chocolate	em	pó	ou	canela 
*  Fichas de registo 2 e 3 
*	 Pequena	pedra	ou	berlinde

60:00
FICHA 5
VAMOS DESCOBRIR 
A LUA

Nível aconselhado

4.º Ano

 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Ficar	a	saber	que	a	superfície	da	Lua	apresenta	crateras
	e	relevo	diferenciado	de	cor	acinzentada

*	 Reconhecer	que	a	Lua	apresenta	sempre	a	mesma	face	virada	para	a	Terra

*	 Ficar	a	saber	que	a	Lua	gira	sobre	si	própria	e	simultaneamente	roda	em	volta	da	Terra	 

    (movimento de rotação e translação)

*	 Saber	identificar	as	quatro	fases	principais	da	Lua	 

    (Lua Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia e Quarto Minguante)

*	 Explicar	a	analogia	entre	o	aspeto	da	Lua	e	o	ditado	pop
ular	“A	Lua	é	mentirosa” 

Questão(ões)-Problema

1.ª – Qual o aspeto da Lua?

2.ª – Porque é que a Lua tem crateras?

3.ª – Porque é que a Lua é mentirosa?

UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR
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Atividades

1 - Qual é o aspeto da Lua?

 * Iniciar a atividade com a leitura de um excerto de uma obra, um texto, um poema  
ou	com	a	apresentação	de	um	vídeo	sobre	a	Lua.	Apresentar	também	fotos	e	imagens	
diversas	sobre	a	Lua,	incluindo	imagens	obtidas	através	de	telescópio.	

 * Distribuir a cada grupo de alunos uma folha de papel A3 e pedir que, através da escrita  
ou do desenho, descrevam o aspeto da Lua. Como ponto de partida pode sugerir as 
seguintes perguntas:

A Lua apresenta sempre o mesmo aspeto? A Lua tem sempre a mesma cor?  
Porque se diz que a Lua tem uma face oculta? O que são as manchas escuras visíveis na lua? 

Os	alunos	deverão	responder	em	grupo,	registando	as	suas	opiniões	e	hipóteses.

2 – Porque é que a Lua tem crateras?

 * Pedir a cada grupo para proceder da seguinte forma:

Num prato de plástico, colocar uma camada de farinha e espalhar aleatoriamente pepitas 
de chocolate ou de açúcar de cores diferentes. Colocar uma nova camada de farinha  
e	espalhar	uniformemente	o	pó	de	canela	ou	chocolate.	Deixar	cair	na	vertical	sobre	o	prato	
uma pequena pedra e observar o efeito produzido. Pedir aos alunos que produzam um 
desenho descrevendo o que observaram. Pedir aos alunos que lancem uma outra pequena 
pedra sobre o prato, mas desta vez fazendo um lançamento com um ângulo menor que 
90º. Pedir aos alunos que escrevam um texto ou façam um desenho descrevendo os 
efeitos do lançamento da pedra nas duas situações.

 * Em conjunto com os alunos utilizar as fotos para comparar e tirar conclusões sobre  
os resultados da experiência e a formação das crateras observáveis da Lua.

 * Debater as respostas dos alunos fazendo com que os alunos reconheçam que: 
	 -	a	superfície	da	Lua	não	é	lisa,	tem	relevo,	crateras	e	poeiras; 
 - a Lua nem sempre tem o mesmo aspeto; 
 - a Lua apresenta sempre o mesmo lado virado para a Terra.



UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR

81

3 – Porque é que a Lua é mentirosa?

 * Mostrar	aos	alunos	a	fotografia	da	Lua	em	fase	de	Lua	Nova	e	perguntar	qual	a	fotografia	
que	se	deve	seguir.	E	após	essa?	Em	conjunto	com	as	crianças	colocar	as	fotografias	 
na sequência correta.

 * Simular o movimento da Lua em torno da Terra, utilizando o candeeiro como Sol de acordo 
com	a	seguinte	figura:	

Figs. 10 e 11 - Formação de crateras

Fig. 12 - Simulando as fases da Lua

LUA NOVA

LUA CHEIA

QUARTO MINGUANTE

QUARTO CRESCENTE

Compreender a  Terra através do Espaço
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 * Para	cada	um	dos	passos	relacionar	com	a	seguinte	figura	de	forma	a	consolidar	 
a aprendizagem: 

 * Completar	a	atividade	com	o	preenchimento	da	ficha	de	registo	2	(anexo).

 * Comentar	com	os	alunos	o	ditado	popular	“A	Lua	é	mentirosa”	chamando	a	atenção	para	 
a representação da Lua no quarto crescente com um D iluminado e do quarto minguante  
com um C.

4 – O que aprendemos sobre a Lua

 * Os alunos devem construir um cartaz com as suas conclusões sobre esta temática.

5 – Observações noturnas (atividade opcional)

 * Poderá pedir aos alunos que durante 28 dias observem a Lua à noite e registem as suas 
observações	na	ficha	de	registo	3	(anexo).	Assim	os	alunos	poderão	comprovar	pela	
observação a ocorrência das diferentes fases da Lua.

Fig. 13 - As fases da Lua
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Observações

O	tema	desta	ficha	“Vamos	descobrir	a	Lua”	é	demasiadamente	abrangente	para	este	nível	 
de escolaridade. Assim, apresentam-se 3 questões problema, podendo o professor optar  
apenas	por	uma	delas,	duas	ou	todas	de	acordo	com	o	nível	etário	dos	alunos.

 * Qual o aspeto da Lua?

 * Como apareceram crateras na Lua?

 * Porque é que a Lua é mentirosa?

Sabia que as crateras nos cometas e nos planetas são muito diferentes?  
Enquanto, por exemplo, as crateras na Lua são formadas por impactos, as crateras  
nos cometas formam-se pela ação do Sol que vai sublimando o gelo no seu interior.

Mais atividades sobre este tema em:  
http://spaceplace.nasa.gov/make-do-pdf/en/

 As atividades sugeridas para responder a cada Questão-Problema apresentam as várias fases  
da metodologia IBSL.

Compreender a  Terra através do Espaço





FICHA DE REGISTO 2
AS FASES DA LUA

Aqui podes ver as quatro fases da Lua. Escolhe entre:
Lua Nova · Lua Cheia · Quarto Minguante · Quarto Crescente
Escreve o nome correcto por baixo de cada imagem:

www.cienciaviva.pt/esero
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FICHA DE REGISTO 2
AS FASES DA LUA

Aqui podes ver as quatro fases da Lua. Escolhe entre:
Lua Nova · Lua Cheia · Quarto Minguante · Quarto Crescente
Escreve o nome correto por baixo de cada imagem:

2
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FICHA DE REGISTO 2
AS FASES DA LUA

Associa cada uma das seguintes figuras, representando a forma como as pessoas 
em Portugal observam a Lua, ao esquema abaixo: 

    Lua Nova     ·     Lua Cheia    ·    Quarto Minguante   ·   Quarto Crescente

3





Semana 1    Dia:        Hora:
Descreve o aspeto da Lua Desenha o aspeto da Lua

Semana 2    Dia:        Hora:
Descreve o aspeto da Lua Desenha o aspeto da Lua

FICHA DE REGISTO 3   

QUAL É O ASPETO DA LUA?

www.cienciaviva.pt/esero

És um investigador a sério. Os investigadores desenham  e 
descrevem tudo o que veem. É o que vais fazer agora.  
Preenche as secções em baixo.  Tenta desenhar com a maior 
exatidão possível.  



FICHA DE REGISTO 3 

QUAL É O ASPETO DA LUA?

Semana 3    Dia:        Hora:
Descreve o aspeto da Lua Desenha o aspeto da Lua

Semana 4    Dia:        Hora:
Descreve o aspeto da Lua Desenha o aspeto da Lua

www.cienciaviva.pt/esero
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Materiais

*	 Fotografias	de	crateras	causadas	pela	queda	 
   de meteoritos na Terra e noutros planetas (anexo) 
*	 Infografia	sobre	cometas,	asteroides,	 
   meteoroides, meteoros e meteoritos (anexo) 
* Alguidares ou tabuleiros com pelo menos  
   5 cm de profundidade 
* Papel quadriculado (ou milimétrico) 
* Ficha de registo 4 (anexo)

* Arroz ou areia 
* Pedra 
* Bolas de pingue-pongue 
* Berlindes grandes 
* Berlindes médios 
* 1 Pedra grande, negra  
* Fita métrica ou régua 

Nível aconselhado

4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

* Ficar a saber o que é um meteorito

* Ficar a saber que o impacto de meteoritos produz crateras

* Ficar a saber que o tamanho e a profundidade da cratera dependem do tamanho,  

  material e velocidade do meteorito

*	 Ficar	a	saber	que	a	representação	gráfica	é	uma	ferramenta	importante	para	a	investigação

*	 Ficar	a	saber	como	elaborar	e	interpretar	um	gráfico			

Questão-Problema

Pedras ou meteoritos?

50:00
FICHA 6
PEDRAS  
OU METEORITOS?

UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR
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Atividades

1 - O que é um meteorito?

 * Ler	a	seguinte	história	(ou	um	conto	ou	um	romance)

Ontem, fui dar um passeio no bosque. De repente, ouvi um ruído 
estranho. Olhei em redor, mas não vi nada de invulgar. Parecia que 
alguma coisa tinha caído. Olhei com mais atenção para o terreno 
em meu redor. E então, vi um pequeno buraco no solo e uma pedra 
estranha lá dentro (mostre a pedra e passe-a em redor). Não se parece 
com uma pedra vulgar. Não estava ninguém por perto que a pudesse 
ter atirado. Talvez a pedra tenha vindo do espaço! É totalmente 
preta. Quis pegar nela, mas estava quente! Esperei um pouco até ter 
arrefecido o suficiente para conseguir pegar-lhe. Era muito pesada.

 * Encorajar os alunos a partilhar o que pensam sobre esta pedra, por exemplo de onde 
pensam que ela vem.

 * Envolver	os	alunos	na	história,	perguntando-lhes	o	que	pensam	sobre	o	aspeto	da	pedra:	 
O que poderá ser? Terminar o debate, dizendo que poderá ser uma pedra vinda do espaço: 
um meteorito.

 * Perguntar aos alunos se sabem o que é um meteorito. Explicar que um meteorito  
é um pedaço de rocha que vem do espaço. 

 * Perguntar-lhes	se	acham	que	é	possível	encontrar	um	meteorito	com	frequência.	 
Informá-los	que	existem	poucos	meteoritos	oficialmente	registados	no	mundo.	 
A	maioria	dos	meteoritos	são	tão	pequenos	que	os	poderíamos	pôr	no	bolso,	 
tal	como	a	pedra	da	história.

 * Perguntar-lhes o que é que pensam que acontece se um meteorito colidir com o solo  
a	grande	velocidade,	tendo	em	conta	que	em	alguns	países	foram	encontrados	meteoritos	
de grandes dimensões. 

2 - Fazer crateras de meteoritos

 * Dar a cada grupo de alunos um recipiente com arroz ou areia. Distribuir objetos diferentes 
a cada grupo (por exemplo, uma bola de pingue-pongue, um berlinde grande, um berlinde 
pequeno e uma pequena pedra).

Fig. 14 - Será um meteorito?
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 * Os	alunos	deverão	agora	completar	as	tarefas	1	e	2	da	ficha	de	registo	4	(anexo).		

 * Pedir aos alunos que deixem cair os seus objetos no recipiente, um a um, a partir  
da mesma altura. 

 * Observar e registar a largura e a profundidade de cada um dos buracos com a ajuda  
da	régua	ou	da	fita	métrica.	Registar	os	resultados	no	quadro	da	ficha	de	registo	4.

 * Repetir os lançamentos de uma altura maior. Registar os resultados.

 * Em seguida, os alunos deverão deixar cair o berlinde grande, de três alturas diferentes.  
De cada uma das vezes, deverão remover cuidadosamente o objeto e registar os dados na 
ficha	de	registo	em	anexo.	Encorajar	os	alunos	a	prestar	atenção	à	largura	e	à	profundidade	
do	buraco,	de	cada	vez	que	o	objeto	é	lançado.	Verificar	que	o	arroz	ou	a	areia	é	novamente	
alisada	cada	vez	que	o	objeto	é	largado,	de	forma	que	o	efeito	da	queda	na	sua	superfície	
possa ser claramente observado e medido.

 * Medir a largura e a profundidade do buraco com a ajuda da régua.  
Registar	os	resultados	no	quadro	da	ficha	de	registo	4.

 * Repetir o passo anterior com os restantes objetos  
(berlinde pequeno, bola de pingue-pongue e pedra).

 * Ajudar	os	alunos	a	fazer	o	gráfico	com	os	resultados	preenchidos	no	quadro	2	 
da	ficha	de	registo	4.

 * Incentivar a discussão dos resultados com base nas seguintes perguntas: 
Qual é a diferença entre os vários objetos? Fez alguma diferença o mesmo objeto ser lançado  
de diferentes alturas? Que objeto provocou  a maior cratera? Os meteoritos são perigosos para  
as pessoas?  Que objeto fez a cratera mais funda? 

 * Explicar	que	a	pedra	que	lhes	mostrou	no	início	da	lição	não	é	um	meteorito	verdadeiro.	 
A	possibilidade	de	alguém	encontrar	um	meteorito	enquanto	passeia	é	muitíssimo	baixa.

 * Mostrar	a	fotografia	do	meteorito	(anexo)	e	referir	que	é	o	maior	meteorito	conhecido.	 
Mede	cerca	de	três	por	três	metros.	Mostrar	a	fotografia	da	cratera	formada	por	um	
meteorito (anexo). É a maior cratera conhecida. Mede cerca de 1200 metros de diâmetro. 
Comparar o tamanho das crateras das experiências dos alunos feitas pelos diferentes 
objetos. Porque motivo é tão grande a cratera na fotografia? Incentivar os alunos a encontrar 
explicações	baseadas	no	resultado	das	atividades	experimentais	e	das	fichas	de	registo.	

Compreender a  Terra através do Espaço
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 * Os objetos quando largados de uma determinada altura, formam crateras. Quanto maior 
for o objeto, maior será a cratera; quanto mais pesado (quanto maior a massa) for o objeto, 
maior será a cratera; quanto maior for a altura da queda, maior será a cratera.

3 – Afinal o que são meteoritos?

Os alunos devem elaborar um cartaz (com imagens e textos / legendas) sobre meteoritos, 
usando o que aprenderam nesta atividade.

Observações

A atividade 1 destina-se essencialmente a motivar os alunos para o tema. O professor poderá 
explorar a temática e orientar os alunos para procurarem respostas explicativas. Embora este 
aspeto	não	seja	abordado	na	ficha,	sugere-se	que	os	professores	orientem	os	alunos	a	ampliar  
os seus conhecimentos explorando os conceitos de asteroide, meteoroide,  meteoro, estrela 
cadente	e	meteorito,	recorrendo	a	diferentes	fontes	de	informação	ou	utilizando	a	infografia	 
em	anexo.	A	atividade	2	“Fazer	crateras	de	meteoritos”	destina-se	à	exploração e explicação 
dos efeitos da queda de meteoritos desenvolvendo competências matemáticas como observar, 
medir,	registar,	elaborar	tabelas	e	gráficos	e	analisar	dados.	A	atividade	3	“Afinal	o	que	são	
meteoritos?”	é	destinada	à	reflexão e avaliação dos trabalhos desenvolvidos. 

Outros links sugeridos sobre meteoros, meteoroides, asteroides e estrelas cadentes: 
 
www.ccvalg.pt/astronomia/publicacoes/meteoros_meteoritos.htm 
 
www.astropt.org/2008/12/30/cometas-asteroides-meteoroides-meteoros-meteoritos/ 
 
simulator.down2earth.eu (simulador do impacto de meteoritos)

Curiosidade:

O	maior	meteorito	conhecido	está	em	África	 
e	pesa	60	toneladas.	 
Esse peso é equivalente ao peso de 15 elefantes!



1- COMETA
Objeto composto por gelos, rochas e poeiras. 
Quando se aproxima do Sol altera a sua forma, 
devido à sublimação dos gelos e ionização de gases, 
formando as caudas que lhe são características.
2 - ASTEROIDE
Corpo rochoso que orbita o Sol na Cintura de Asteroides 
situada entre Marte e Júpiter. Com dimensões 
que variam entre as centenas de quilómetros 
e alguns centímetros.

3 - METEOROIDE
Corpo rochoso de pequenas dimensões, criado 
pela fragmentação de um asteroide ou cometa 
ou originário no tempo da formação do Sistema Solar.

4 - METEORO
A um meteoroide que atravessa a atmosfera terrestre 
dá-se o nome de meteoro. Devido ao atrito com 
a atmosfera pode entrar em incandescência e ser 
destruído, podendo originar um clarão.

5 - ESTRELA CADENTE / CHUVA DE ESTRELAS
Quando o rasto luminoso causado pelo meteoro é visível 
a olho nu dá-se o nome comum de estrela cadente. 
As chuvas de estrelas estão associadas à passagem 
da Terra por zonas que contém vestígios de cometas, 
sendo as mais famosas as Perseidas e as Leónidas.
6 - METEORITO
Dá-se o nome de meteorito aos meteoroides de grandes 
dimensões que não são destruídos na atmosfera e que 
atingem a superfície terrestre. Dependendo do seu 
tamanho e composição este impacto poderá formar 
uma cratera de grandes dimensões.
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FICHA DE REGISTO 4
FAZER CRATERAS DE METEORITOS
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Faz um desenho do aspeto do buraco na areia. É um buraco fundo? É um buraco largo? 

PEDRA BOLA DE PINGUE-PONGUE

Desenha a cratera feita pela pedra 
largada de pouca altura

Desenha a cratera feita pela pedra 
largada de um sítio mais alto

Desenha a cratera feita pela bola 
largada de pouca altura

Desenha a cratera feita pela bola
largada de um sítio mais alto
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BERLINDE

Desenha o lançamento do berlinde 
grande de um sítio de pouca altura

Com os dados obtidos experimentalmente, preenche o quadro

Desenha o lançamento do berlinde 
grande de um sítio alto

                                  ALTURA DA QUEDA (cm)

                                     PROFUNDIDADE DA CRATERA (mm)
BERLINDE GRANDE
BERLINDE PEQUENO
BOLA DE PINGUE PONGUE

FICHA DE REGISTO 4
FAZER CRATERAS DE METEORITOS

QUADRO



3  Com base nos dados do quadro, elabora um gráfico

FICHA DE REGISTO 4
FAZER CRATERAS DE METEORITOS
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Materiais

* Cartões com informações sobre o Sistema Solar e o Espaço (anexo) 
* Folha de papel A4 em branco 

30:00

Nível aconselhado

3.º Ano   |    4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Relembrar	conceitos	desenvolvidos	nas	fichas	anteriores	tais	co
mo:

  - Os nomes dos oito planetas e de outros astros do Sistema Solar

	 	 -	Algumas	características	dos	astros	do	Sistema	Solar	

  - Factos relacionados com o Espaço e o Sistema Solar

Questão-Problema

Esta atividade é apresentada sob a forma de um jogo que pretende relembrar os conceitos  

abordados	nas	fichas	anteriores	e	introduzir	mais	alguns	dados	sobre	o	Sistema	Solar

FICHA 7
O SOL, A TERRA, 
A LUA E OUTROS 
ASTROS

UMA VIAGEM ATRAVÉS DO SISTEMA SOLAR
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Atividades

1 - Jogo dos cartões de memória

 * Distribuir	a	cada	grupo	de	alunos	um	conjunto	de	cartões	a	usar	num	jogo	de	memória.	

 * Apresentar as regras do jogo:  
 -  dispor os cartões virados para baixo;  
 -  retirar um cartão de cada vez, ler a informação e tornar a colocá-lo no mesmo local;  
    com a informação virada para baixo;  
 -  memorizar a informação para interagir com outros colegas; 
 -  tentar encontrar um cartão igual com a mesma informação; 
 -  à medida que os cartões com a mesma informação forem encontrados, retirá-los  
    do conjunto e continuar até não haver mais cartões;  
 -  ganhará o jogo o grupo de alunos que acabar mais depressa a tarefa.

2 – Sobre o Sistema Solar

Após	o	jogo	da	memória,	os	alunos	devem	compilar	um	conjunto	de	perguntas	e	respostas	 
com base nas informações sobre o Sistema Solar no verso dos cartões. 

Exemplo:  

 * Quantas	são	as	fases	da	Lua?

 * Qual	a	temperatura	à	superfície	do	Sol?

 * Quantos minutos demora a luz do Sol a chegar à Terra?

 * Qual a maior lua do Sistema Solar?

 * Para que planeta foi enviada a sonda espacial Curiosity?

 * Qual	a	temperatura	do	planeta	mais	próximo	do	Sol?

 * Qual o planeta que tem os maiores anéis?

 * De que é feito um cometa?

 * Qual a temperatura média de Neptuno?
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 * Qual é o maior planeta do Sistema Solar?

 * Onde podemos encontrar o asteroide 21 Lutetia? 

 * O	que	se	conhece	sobre	a	superfície	de	Io,	satélite	natural	de	Júpiter?

Observações

 * Esta atividade, para além da sua componente lúdica e motivadora das aprendizagens, 
poderá ser usada para explorar vários conceitos sobre o Sistema Solar ou ainda para 
avaliar conhecimentos dos alunos.

 * Cada professor poderá substituir ou complementar as informações contidas nos cartões, 
ajustando-as aos seus alunos.
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 * Ondas de rádio
 * Microondas 
 * Infravermelho 
 * Luz	visível
 * Radiação ultravioleta
 * Raios	X	
 * Raios gama 

INTRODUÇÃO

Espectro eletromagnético

O espectro eletromagnético representa  
o conjunto das ondas eletromagnéticas  
de diferentes frequências.  
Algumas	são	visíveis,	podendo	ser	
captadas pelo olho humano, no entanto,  
a	maior	parte	delas	são	invisíveis	aos	
nossos olhos.

A luz visível (vulgarmente conhecida como 
luz branca) foi durante muito tempo a 
única componente conhecida do espectro 
eletromagnético. 

Newton,	em	1704,	no	seu	livro	Opticks	
descreveu que quando um feixe estreito de 
luz solar incide num prisma de vidro num 
determinado ângulo, uma parte é refletida 
e a outra parte passa através do vidro, 
surgindo diferentes bandas de cores do 
vermelho ao violeta. Newton através desta 
observação colocou a hipótese da luz ser 
constituída por pequenos “corpúsculos” 
(partículas) de diferentes cores, e que as 

diferentes cores se moviam com diferentes 
velocidades na matéria transparente, a que 
chamou espectro de cores.  

A primeira descoberta de outras ondas 
eletromagnéticas	para	além	da	luz	visível	
aconteceu em 1800, quando William 
Herschel descobriu a luz infravermelha 
através da medição da temperatura de cada 
cor resultando da decomposição da luz 
solar	através	de	um	prisma.	Verificou	que	
a temperatura aumentava do violeta para 
o vermelho, e que a temperatura mais alta 
se	encontrava	logo	após	o	vermelho,	numa	
região	em	que	nenhuma	luz	solar	era	visível.

RÁDIO MICROONDAS INFRAVERMELHO ULTRAVIOLETA RAIOS-X
RAIOS 
GAMA

LUZ
VISÍVEL

COMPRIMENTO 
DE ONDA

TABELA 6 - ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO 

LUZ VISÍVEL
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de inferir que viajavam à velocidade da 
luz. Igualmente demonstrou que a nova 
radiação poderia ser refletida e refratada, 
da	mesma	forma	que	a	luz	visível.

Em 1895, Wilhelm Röntgen apercebeu-se 
da existência de um novo tipo de radiação 
através de uma experiência como um tubo 
de vácuo sujeito a uma elevada tensão,  
à qual chamou raios X. Descobriu que essa 
radiação era capaz de atravessar o corpo 
humano mas era refletida por materiais 
densos como os ossos, passando por isso 
a ser amplamente utilizada na medicina.

Os raios gama foram os últimos  
a ser descobertos e vieram completar  
o espectro eletromagnético. Em 1900,  
o	francês	Paul	Ulrich	Villard,	químico	e	
físico,	enquanto	estudava	as	propriedades	
dos	elementos	químicos	urânio	e	rádio,	
descobre uma radiação misteriosa, que 
mais tarde seria conhecida como raios 
gama, que ele primeiramente considerou 
tratar-se	de	partículas	semelhantes	
às	partículas	alfa	e	beta,	mas	com	a	
propriedade de serem mais penetrantes.

No ano seguinte, Johann Wilhelm Ritter 
realizou estudos na outra extremidade do 
espectro	visível	e	percebeu	a	existência	do	
que	ele	chamou	de	“raios	químicos”	(raios	
de	luz	invisíveis	que	provocavam	reações	
químicas)	que	se	comportavam	de	forma	
semelhante	aos	raios	de	luz	violeta	visíveis,	
mas estavam além deles no espectro.  
O	termo	“raios	químicos”	foi	posteriormente	
renomeado radiação ultravioleta.

Mais tarde, James Maxwell através dos 
seus	estudos	durante	a	década	de	1860,	
previu a existência de outras ondas 
viajando todas à velocidade da luz 
mas com múltiplas frequências, o que 
corresponde hoje em dia ao espectro 
eletromagnético como o conhecemos.

A	previsão	de	ondas	de	Maxwell	incluía	
também ondas de frequências muito 
baixas, quando comparadas com o 
infravermelho. Na tentativa de provar e 
detetar a existência dessas ondas, em 
1886,	o	físico	Heinrich	Hertz	construiu	
um aparelho para gerar e detetar o que 
hoje chamamos de ondas de rádio. 
Hertz encontrou as ondas e foi capaz 

Fig. 15 - Mão (imagem no infravermelho) Fig. 16 - James Maxwell
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corpusculares de acordo com o fenómeno 
estudado. Foi assim estabelecida pela, 
primeira vez em 1924, a teoria da dualidade 
partícula-onda.	Podemos	então,	afirmar	que	
quando a luz se propaga no espaço, se 
comporta como onda, mas quando incide 
sobre uma superfície, passa a comportar- 
-se como partícula.

 
É de notar que a noção do comportamento 
quântico	da	luz	enquanto	partícula	na	
teoria da dualidade da luz onda-partícula 
(partícula como quantidade de energia)  
é completamente diferente da noção 
de luz de Newton enquanto corpúsculo 
(partícula como quantidade de massa).  
 
 
Mais informações: 
www.infoescola.com/fisica/dualidade-
onda-particula/ 
http://dererummundi.blogspot.pt/2013/06/-
dualidade-onda-particulas.html

Entretanto,	em	1910	o	físico	William	Henry	
Bragg demonstrou que os raios gama 
eram uma radiação eletromagnética e não 
partículas, e em 1914, Ernest Rutherford 
e Edward Andrade mediram os seus 
comprimentos de onda e descobriram que 
os raios gama eram semelhantes aos raios 
X,	porém	com	comprimento	de	onda	menor	
e maior frequência e consequentemente 
com maior energia.

 

Sobre a natureza da luz ...

Os	Gregos	antigos	tinham	a	noção	de	que	 
a luz viajava em linha reta, chegando  
a estudar algumas das suas propriedades. 
Estes conhecimentos fazem parte do que 
atualmente	denominamos	ótica	geométrica.	
Também a ideia de que a luz seria formada 
por pequenos corpúsculos vem desde  
a Antiguidade com Epicuro e Lucrécio  
e consolidou-se enquanto teoria com 
Newton e outros cientistas posteriores. 

Só	mais	tarde,	no	séc.	XIX,	se	aborda	 
a	natureza	ondulatória	da	luz	 
(ótica	ondulatória).	As	experiências	 
de	Thomas	Young	e	Augustin	Fresnel	 
sobre	interferência	e	difração	no	início	 
do	século	XIX,	demonstraram	a	existência	
de	fenómenos	óticos,	para	os	quais	 
a teoria corpuscular da luz seria 
inadequada,	sendo	só	possíveis	 
de explicar, se à luz correspondesse  
um	movimento	ondulatório.

É	já	no	séc.	XX	que	se	aborda	a	natureza	
quântica	da	luz	(ótica	quântica),	afirmando	
Louis de Broglie que a luz  apresentava 
características ondulatórias ou 

Fig. 17 - Louis de Broglie
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A cor dos objetos

A cor de um objeto resulta da cor da luz que este consegue refletir. Por sua vez a luz que o 
objeto	é	capaz	de	refletir	depende	não	só	do	material	de	que	é	feito,	mas	também	da	cor	da	
luz	que	ilumina	o	objeto.	Assim	quando	observamos	um	objeto	vermelho	significa	que	a	sua	
superfície	consegue	absorver	todas	as	cores	exceto	o	vermelho,	que	reflete,	sendo	o	processo	
semelhante para as restantes cores. Os objetos brancos não absorvem nenhuma cor, portanto 
refletem todas as cores - o branco resulta de uma mistura de todas as cores. Os objetos pretos 
absorvem	toda	a	radiação	visível,	não	refletem	nenhuma	cor.

Espectro visível (ou espectro ótico) 

Para	cada	banda	de	comprimentos	de	onda	pertencente	à	faixa	de	luz	visível	encontra-se	
associada a perceção de uma cor, com o respetivo comprimento de onda e frequência  
como se indica na tabela seguinte:

Fig. 18 -  Reflexão e absorção da luz por superfícies claras e escuras

TABELA 7 - COMPRIMENTOS DE ONDA E FREQUÊNCIAS DE CORES
 
COR   COMPRIMENTO DE ONDA FREQUÊNCIA

VERMELHO   ~625 - 740 nm    ~480 - 405 THz
LARANJA   ~590 - 740 nm    ~510 - 480 THz
AMARELO  ~565 - 590 nm    ~530 - 510 THz
VERDE   ~500 - 565 nm    ~600 - 530 THz
CIANO   ~485 - 500 nm    ~620 - 600 THz
AZUL   ~440 - 485 nm    ~680 - 620 THz
VIOLETA   ~380 - 440 nm    ~790 - 680 THz

SUPERFÍCIE CLARA SUPERFÍCIE ESCURA
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A cada comprimento de onda da radiação eletromagnética, está associada uma determinada 
energia.	Isso	implica	que	para	a	luz	visível,	a	cada	cor	está	associada	também	uma	
determinada energia.

Analisemos agora o exemplo de três esferas compostas por materiais diferentes:

TABELA 8 - FENÓMENOS ÓTICOS

Quando a esfera é composta 
por um material opaco e escuro, 
a luz visível que incide sobre ela, 
é captada e transformada noutra 
forma de energia, em geral calor, 
ainda que muitas vezes 
impercetível. 
Notemos que objetos escuros 
aquecem mais sob a luz do Sol.

Quando a esfera é composta 
por um material opaco e claro 
a luz que incide nela é refletida, 
chegando aos nossos olhos 
e permitindo-nos visualizar 
com mais clareza o objeto.

Quando a esfera é translúcida 
ou transparente a luz é capaz 
de a penetrar e atravessar 
e sofre desvios.Na figura vemos 
o fundo distorcido porque a luz 
que atingiu o fundo, neste caso 
a parede, foi refletida em direção 
aos nossos olhos, mas sofreu uma 
refração (mudança de direção 
de propagação) ao passar através 
do vidro da esfera.

Compreender a  Terra através do Espaço
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Materiais

*	Fotografias	de	fontes	de	luz	natural	e	luz	fabricada	(anexo) 
*	Infografia	sobre	fenómenos	óticos	(anexo) 
* Fontes de luz (lanternas, candeeiros, vela) 
* Lápis de cor (entre os quais um de cor azul) 
* Textos sobre escuridão (anexo) 
* Tenda coberta de forma a que no seu interior  
			não	haja	luz	(sala	de	aula	ou	local	próximo) 
* Desenho para colorir (anexo) 

* Vendas para os olhos 
* Caixa ou outro objeto 
* Refletor de bicicleta 
*	Folha	de	alumínio 
* Papel A4 branco 
* Livros 
* Pano de cozinha 

Nível aconselhado

1.º Ano   |    3.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

* Ficar a saber que precisamos de luz para podermos ver

* Ficar a saber que existem fontes de luz natural e outras que são fabricadas

*	Descobrir	que	sem	luz	não	nos	é	possível	distinguir	as	cores

*	Compreender	que	é	muito	difícil	realizar	determinadas	tarefas	no	escuro

Questão-Problema
O que é a escuridão?

60:00
FICHA 1
LUZ E ESCURIDÃO

LUZ E ESCURIDÃO
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Atividades

1 – Luz e escuridão

 * O professor deverá selecionar textos sobre o tema à semelhança dos indicados a seguir.
Estes textos devem ser lidos pelo professor no caso dos alunos mais novos, ou pelos 
alunos	dependendo	do	nível	etário.

Primeiro texto 
O aluno perguntou: “Professor, o frio existe?” 
“Que pergunta é essa? Claro que existe, ou por acaso nunca sentiste frio?” 
O rapaz respondeu: “De facto, o frio não existe. Segundo as leis da Física, o que consideramos como 
frio é na realidade a ausência de calor. Todos os astros ou objetos podem dar ou receber energia 
sobre a forma de calor ou de luz.  
A ausência total de calor num corpo faz com que este fique inerte e incapaz de reagir. Mas o frio não 
existe, é uma definição que criámos para descrever como nos sentimos quando não temos calor. 
“E professor, continuou o aluno, existe a escuridão?”  
O professor respondeu: “Existe”. 
Responde o aluno: “Está enganado professor! A escuridão também não existe. A escuridão é, na 
realidade, a ausência de luz. Segundo as leis da Física podemos estudar a luz mas não a escuridão. 
Até existe um prisma para decompor a luz branca nas várias cores que a compõem, com as suas 
diferentes características. A escuridão não! Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina tudo 
à sua volta.  
Pode-se medir a escuridão? Não, mas pode-se medir a quantidade de luz! Portanto, a escuridão é uma 
definição que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz “.

Adaptado	de	um	texto	atribuído	a	Albert	Einstein	(como	aluno) 

Segundo texto  
Há centenas de milhares de anos, nas noites frias de inverno, a escuridão era um grande inimigo. 
Sem a Lua cheia, a negrura da noite, além de assustadora, era perigosa. Havia muitos predadores 
com sentidos aguçados, e que poderiam atacar facilmente enquanto dormíamos.  
O frio intenso era outro inimigo. Não foram fáceis os primeiros passos da humanidade, dados 
por antepassados muito diferentes de nós. Como nenhuma outra criatura, conseguimos usar um 
fenómeno natural para ajudar a vencer as dificuldades diárias.  
Até que, um dia, talvez ao observar uma árvore atingida por um raio, os hominídeos primitivos 
descobriram algo que modificaria complemente o rumo da nossa evolução: o fogo. Ao dominar 
essa entidade, foi possível iluminar o espaço à sua volta, aquecer-se, proteger-se dos predadores 
e ainda cozinhar os alimentos.  
Como nenhuma outra criatura do nosso planeta, conseguimos usar a nosso favor um fenómeno 
natural para ajudar a vencer as dificuldades diárias. 
Retirado de artigo A descoberta que mudou a humanidade, publicado no jornal digital http://cienciahoje.uol.com.br
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Após	a	leitura	dos	textos	os	alunos	deverão,	em	grupo,	discutir	as	suas	noções	de	luz	 
e de escuridão. O professor poderá ainda associar a noção de luz natural e fabricada.  
Os alunos deverão dar exemplos de fontes de luz natural e de luz fabricada.  
Mostre	uma	foto	do	Sol	e	outra	da	Lua	e	relacione	com	o	fenómeno	da	reflexão.	 
Aponte exemplos como a nossa imagem no espelho, ou o que acontece a um lápis  
se o colocarem dentro de água (imagens em anexo).  
Pedir	aos	alunos	para	exemplificarem	as	situações	e	explicarem	o	que	acontece.

 * Orientar os alunos para que cheguem à conclusão que à noite embora possamos ver alguns 
objetos não conseguimos distinguir bem as suas cores. Pode referir o seguinte provérbio 
popular: «de noite todos os gatos são pardos»;	significa	que	de	noite	todas	as	coisas	
parecem	ter	a	mesma	cor;	de	noite	dificilmente	se	reconhecem	as	pessoas;	na	escuridão	
tudo se confunde. E iniciar a sua conversa com os alunos a partir deste provérbio.

 * Apresentar	aos	alunos	a	infografia	sobre	os	fenómenos	óticos	(anexo).	

 * Pedir aos alunos para fazerem um desenho relacionado com o que foi dito anteriormente

 * Seguidamente separar os alunos em três grupos. Todos os alunos devem realizar as três  
atividades seguintes:

A - Tenda

No interior da tenda (sem luz) colocar previamente objetos tais como a caixa, o livro e o lápis azul. 

 * Os vários grupos de alunos devem entrar na tenda, encontrar os vários objetos,  
identificá-los	e	detetar	a	sua	cor.

 * Fora da tenda deverão responder às seguintes perguntas:  
De que era feito cada objeto? Qual o seu formato? Qual a sua cor? Os objetos têm figuras  
ou desenhos?	Após	estas	respostas	deverá	questionar	as	crianças	sobre	o	que	poderia	 
ser diferente se levassem uma lanterna. 

 * Dar aos alunos uma lanterna e enviá-los de novo à tenda. Quando regressarem, perguntar: 
O que viram de diferente da primeira vez? As suas previsões estavam corretas?  
O que é que aprenderam?

Compreender a  Terra através do Espaço
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B -  Recanto de luz

 * Colocar	a	folha	de	alumínio,	o	livro,	o	refletor	de	bicicleta	e	a	lanterna	acesa,	num	recanto	
da sala de aula. Questionar os alunos sobre quais os objetos que pensam que emitem luz. 
Colocar sobre os objetos um pano de cozinha e pedir aos alunos que observem e expliquem  
o que acontece com cada objeto. Relembrar o que é a reflexão.

C -  Recanto para colorir

Desenhos para colorir (anexo) e lápis de cor.

 * Pedir	aos	alunos	para	pintar/colorir	o	desenho	da	ficha	de	registo.	Encorajá-los	a	usarem	a	cor	
amarela	para	tudo	o	que	estiver	na	ficha	de	registo	que	sejam	fontes	de	luz.	Podem	colorir	 
o	resto	com	qualquer	outra	cor	à	sua	vontade.	Quando	tiverem	terminado	de	colorir	a	ficha	 
de registo, poderão desenhar objetos que emitam luz numa folha A4 de papel branco.

2 – Fontes de luz

 * Após	todos	os	alunos	terem	passado	pelos	3	espaços	reuni-los	de	novo	em	grande	grupo	 
e estabelecer um diálogo com questões como por exemplo: Por que é que a luz é importante?  
O que acontece se não houver luz?  Levá-los	a	concluir	que,	sem	luz	não	é	possível	distinguir	as	
cores	ou	ver	os	desenhos.	É	também	muito	mais	difícil	descobrir	do	que	são	feitos	os	objetos.	
Sem	luz	é	possível,	no	entanto,	apercebermo-nos	das	suas	formas	e	das	suas	texturas.

 * Perguntar a algumas crianças o que descobriram no recanto de luz: Todos os objetos que 
pensaram que emitiam luz são realmente emissores? Para que serve um refletor? 

 * Lembrar	o	exemplo	da	luz	da	Lua.	Pedir	a	algumas	crianças	que	mostrem	a	sua	ficha	 
de registo colorida. Que objetos coloriram de amarelo? Porquê?	Os	seguintes	itens	na	ficha	 
de registo emitem luz: o candeeiro, a luz de teto, o fogo, as velas e o relâmpago.  
Tanto no quadro como no tapete a Lua e o Sol são apenas representações e, portanto, não 
podem	ser	referenciados.	A	Lua	vista	no	céu	através	da	janela,	também	não	emite	luz	própria	
portanto não deve ser assinalada. Peça a algumas crianças que mostrem o que desenharam 
na folha A4 de papel branco. Que objetos desenharam que emitem luz natural? E luz fabricada?

 * Pedir aos alunos que elaborem pequenos textos ou desenhos sobre a luz e a escuridão 
e o que aprenderam nesta atividade.
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Observações

Para	a	realização	das	atividades	desta	ficha,	o	professor	necessita	de	ajuda	de	um	colega	 
ou de alunos mais velhos ou de outros que já tenham feito a atividade. 

O	professor	pode	utilizar	o	eclipse	da	Lua	para	ilustrar	que	a	Lua	não	emite	luz	própria,	refletindo	
apenas a luz solar. Assim, durante um eclipse lunar, a Terra projeta a sua sombra sobre a Lua, 
que	deixa	de	parecer	brilhante.	Se	a	Lua	emitisse	luz	própria	continuaríamos	a	vê-la	brilhante.

À semelhança das outras, quaisquer destas atividades são apenas sugestões e serão  
os	professores	que	as	escolherão	em	função	do	nível	etário	e	de	conhecimentos	dos	alunos.	
Apesar	das	atividades	constantes	desta	ficha	implicarem	um	nível	elevado	de	orientação,	 
o professor deverá  respeitar  a natureza do inquiry-based-learning como metodologia principal  
e ajudar as crianças a compreender as sucessivas etapas do seu trabalho investigativo.  
Assim, as atividades 1, A, B e C poderão ser enquadradas nas fases de motivação, exploração  
e explicação, enquanto a atividade 2  se enquadra nas fases de análise de resultados  
e ampliação dos conhecimentos.
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Materiais

*	 Fotografias	do	arco-íris	(anexo) 
*	 Infografia	sobre	a	decomposição	da	luz	branca	(anexo) 
* Esquema de Disco de Newton para recortar (anexo) 
* Sugestão de atividade complementar (anexo) 
*	Modelo	de	um	espectroscópio	para	fotocopiar	(anexo) 
*	Modelo	de	um	espectroscópio	para	montar	(anexo	V) 
* Diversas fontes de luz (Sol, lâmpadas diferentes, ...) 
* Filtro colorido ou lâmpada colorida 
*	 Fichas	de	registo	5	e	6	(anexo) 
* Filtro colorido ou lâmpada colorida 
* 1 tubo de cartão de rolo de papel higiénico por aluno 
*	 Giz	de	cor	para	desenhar	as	cores	visíveis	da	luz 

*	 Infografia	do	Espectro						 	 	
 Eletromagnético (anexo V) 
* Disco de Newton e pião ou lápis 
* Candeeiro ou lanterna 
* 1 CD por aluno 
* Tesouras 
* Réguas 
* Papel preto grosso 
* Fita-cola 
* Lápis de cor 
*	 Prisma	ótico 

60:00
FICHA 2
AS CORES DA LUZ

Nível aconselhado

2.º Ano   |    4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Ficar	a	saber	o	que	é	um	espectroscópio

* Ficar a saber que a luz branca é composta por muitas cores

*	 Ficar	a	saber	que	cada	uma	das	cores	na	luz	branca	tem	características	diferentes	 

   (comprimentos de onda)

 
Questão-Problema

Há cores na luz do Sol?

LUZ E ESCURIDÃO
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Atividades

1 - Como fazer um arco-íris

 * Recordar com os alunos os conhecimentos que eles têm sobre luz natural e luz fabricada.

 * Mostrar	imagens	de	arco-íris	e	levar	os	alunos	a	reconhecer	que	o	arco-íris	se	forma	 
na situação de aparecimento do Sol durante a chuva. Falar no papel das gotas de chuva  
e	mostrar	os	prismas	óticos.

 * Dar a cada grupo de alunos um prisma e um candeeiro ou lanterna. Deixar os alunos 
experimentar	várias	posições	até	obterem	um	arco-íris.	Os	alunos	devem	fazer	um	desenho	
demonstrando o trabalho efetuado.

 2 – Detetar as cores da luz  

Como podemos detetar as cores da luz?	Vamos	construir	um	espectroscópio.	Um	espectroscópio	
é	um	instrumento	que	pode	dividir	a	luz	solar	em	todas	as	cores	do	arco-íris.	Certifique-se	de	
que	todos	os	alunos	têm	os	artigos	de	que	necessitam	para	fazer	um	espectroscópio.	Os	alunos	
devem	seguir	as	instruções	das	tarefas	I	e	II	da	ficha	de	registo	6	(anexo).

Nota:	Para	que	o	espectroscópio	funcione	corretamente,	é	importante	que	a	ranhura	seja	muito	
fina	(passos	5	e	6	da	ficha	de	registo	6).	Verifique	com	os	alunos	que	passa	suficiente	luz,	olhando	
para	uma	fonte	de	luz	(sem	ser	o	Sol)	através	da	base	do	rolo	de	papel	higiénico.	Certifique-se	
também de que a ranhura na base do rolo de papel higiénico está em ângulo reto relativamente 
à	direção	da	ranhura	no	topo	(passo	8).	Verifique	que	não	há	outras	entradas	de	luz	além	da	
ranhura.	Encontra-se	outro	modelo	de	espectroscópio	para	poder	utilizar	na	sala	de	aula	(anexo).

3 - O que consegues ver?

 * Os	alunos	deverão	testar	o	seu	espectroscópio.	Encoraje-os	a	olharem	para	três	
fontes de luz diferentes, como, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada 
incandescente, uma lâmpada de economia de energia ou até para a luz solar. 

 * Importante: certifique-se de que as crianças sabem que nunca devem olhar diretamente 
para o Sol.	Se	possível,	providencie	a	possibilidade	de	os	alunos	olharem	para	uma	fonte	 
de	luz	com	um	filtro	colorido	ou	uma	lâmpada	colorida.	Que cores conseguem as crianças  
ver nas fontes de luz com o espectroscópio?
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LUZ BRANCA

RÁDIO INFRAVERMELHO
LUZ

VISÍVEL ULTRAVIOLETA RAIOS X RAIOS GAMA

FENDA
PRISMA

AO ENTRAR EM MOVIMENTO, CADA COR DO DISCO DE NEWTON SOBREPÕE-SE 
NA NOSSA RETINA, DANDO A SENSAÇÃO DE MISTURA. COM VELOCIDADE 
SUFICIENTE A AS CORES CORRETAS O DISCO DÁ A ILUSÃO DE FICAR 
DE COR CINZA OU BRANCO.

Fig. 19 - Decomposição da luz branca

4 - Espectro de cores 

 * Debater	as	atividades	da	tarefa	III	da	ficha	de	registo	6	com	os	alunos.	Que cores viram 
utilizando as diferentes fontes de luz? Estas cores corresponderam ao que tinham previsto?

 * A	partir	do	arco-íris	levar	os	alunos	a	perceberem	que	a	luz	branca	é	composta	por	luz	de	várias	
cores. Estas podem ser separadas por refração através, por exemplo, do vidro ou da água.

 * Mostre a imagem com o espectro total da luz chamando a atenção para a zona  
do	visível	(anexo).	Os	alunos	observaram	estas	cores	através	do	seu	espectroscópio?	
Explique	que	um	espectroscópio	divide	a	luz	branca	nas	cores	que	a	compõem,	permitindo	
que	estas	possam	ser	vistas,	à	semelhança	do	prisma	(figura	19).

5 - E de novo a luz branca

 * Distribua a cada um dos alunos o disco de papel em anexo e um pião e peça aos alunos 
que	pintem	os	discos	de	acordo	com	a	figura	da	ficha	de	registo	5.	De	seguida	devem	
colocar os discos de papel no pião e fazê-lo rodar. Que observam? Os alunos devem 
concluir que o conjunto de todas as cores resulta em luz branca. Esta é uma forma  
de visualizar a composição das várias cores em luz branca.

 * Ao entrar em movimento, cada cor do disco de Newton sobrepõe-se  na nossa retina,  
dando	a	sensação	de	mistura.	Com	velocidade	suficiente	e	as	cores	corretas	o	disco	 
dá	a	ilusão	de	ficar		de	cor	cinza	ou	branco.

Compreender a  Terra através do Espaço
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Observações

A	atividade	de	construção	de	um	espectroscópio	deve	ser	acompanhada	pelo	professor	 
para	que	a	construção	fique	nas	melhores	condições.	Atenção para que os alunos nunca olhem 
diretamente para o Sol.

Estas atividades poderão ser enquadradas nas fases de motivação, exploração, explicação  
e análise de resultados da metodologia IBSL.
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Sugestão de atividade complementar - Vamos	cozinhar	um	bolo	com	as	cores	do	arco-íris

Ingredientes para a massa 
* ½ colher (chá) de sal 
* 1,5 chávena de leite morno 
* 2 chávenas de açúcar bem cheias 
* 2 colheres (chá) de baunilha 
* 2	colheres	(sopa)	de	fermento	em	pó 
* 230 g de manteiga 
* 3 chávenas de farinha de trigo 
* 5 ovos 
* corante alimentar vermelho, laranja, verde,  
   amarelo, azul e lilás

Ingredientes para o recheio 
* 9 claras 
* 450 g de manteiga à temperatura ambiente 
* 2 colheres (sopa) de sumo de limão 
* 1,5 chávena de açúcar 
Ingredientes para a cobertura e decoração 
* 1 chávena de açúcar 
* 1 colher (sopa) de sumo de limão 
* 230 g de manteiga à temperatura ambiente 
* 5 claras 
* enfeites (opcional)

Confeção 
* Pré-aqueça	o	forno	a	175	ºC. 
* Unte uma forma para bolos com 23 cm de diâmetro e reserve. 
* Peneire	a	farinha,	juntamente	com	o	fermento	em	pó	e	o	sal.	Reserve. 
* Bata	o	açúcar	com	a	manteiga	até	ficarem	em	creme. 
* Deite os ovos, um a um, batendo entre cada adição. 
* Adicione a baunilha e misture até obter um preparado homogéneo. Depois vá acrescentando, aos poucos  
    a farinha, peneirada com o sal e o fermento, misturando bem. 
* Divida	a	massa	em	6	tigelas	e	coloque	em	cada	uma	a	quantidade	necessária	de	corante	e	envolva. 
* Deite os preparados da massa, à vez, na forma e cozinhe durante 15 minutos cada um. Preste muita  
				atenção	para	as	massas	não	queimarem	pois,	como	são	muito	finas,	cozem	rapidamente. 
* Quando	as	tirar	do	forno,	deixe	arrefecer	antes	de	desenformar.	Vire	o	molde,	tape	e	coloque	no	frigorífico. 
* Prepare o recheio e a cobertura do bolo de igual modo. Leve as claras e o açúcar ao lume médio,  
    mexendo sempre até o açúcar se dissolver completamente. 
* Passe o preparado para outro recipiente e bata em alta velocidade até que a sua temperatura diminua. 
* Adicione a manteiga, aos poucos, deixando que cada parte esteja completamente incorporada antes  
   de adicionar a seguinte. Depois bata novamente à velocidade máxima durante 5 minutos. 
* Adicione o sumo de limão, mexa um pouco e reserve. 
* Para montar o bolo, sobreponha as camadas de massa barradas com o recheio. 
* Cubra	o	bolo	e	coloque-o	no	frigorífico	até	a	cobertura	endurecer. 
* Quando retirar do frio, se desejar, decore com confeitos coloridos e sirva.

Compreender a  Terra através do Espaço
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:

 

MATERIAIS:

cartolina branca, lápis de cor, compasso, lápis de carvão, régua, borracha

PASSO A PASSO

1. Deve-se realizar um círculo com aproximadamente 5 cm de diâmetro.

2. Dividir o círculo em sete partes iguais.

3. Pintar utilizando as cores: verde, amarelo, vermelho, violeta, roxo, alaranjado  
  e azul-marinho.

4. Realizar um furo no centro do círculo e com a ajuda de um lápis ou um pião, girá-lo  
    a alta velocidade, observando assim o aparecimento da cor branca ou cinzenta clara. 
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Vais fazer um espectroscópio. Trata-se de um instrumento que poderás utilizar  para 
investigar as diferentes cores que compõem a luz branca. 

I. DIFERENTES CORES 
Que cores achas que compõem a luz branca?

II. CONSTRÓI UM ESPECTROSCÓPIO 
O que é necessário?  CD, tubo de cartão de rolo de papel higiénico, lápis, tesoura, 
papel preto grosso, fita-cola, régua.

O que é que precisas de fazer?  
1 - Coloca o tubo de cartão sobre o papel preto. Certifica-te de que tens espaço     
    suficiente a toda a roda. Utiliza o lápis para desenhares um círculo em redor  
     do tubo de cartão do rolo de papel higiénico.  
2 - Remove tubo de cartão do papel. Desenha outro círculo, 1 cm mais largo,  
    em redor do primeiro círculo, conforme ilustrado no desenho na página seguinte.         
3 - Recorta o círculo. Faz abas no círulo exterior, fazendo 10 cortes até ao círculo     
     interior, a intervalos iguais.  
4 - No centro do círculo com abas, desenha um retângulo medindo 1 x 2,5 centímetros.  
    Utiliza a tesoura para fazer cuidadosamente um furo no centro deste retângulo. 
     Recorta o retângulo com muito cuidado, de forma a não romperes o círculo.
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5 - A ranhura terá de ser muito estreita, por isso vais ter de recortar uma tira de    
    papel preto com 3 x 6 centímetros. Corta-a da margem da folha, para que possas  
    ter  uma aresta perfeitamente direita.  
6 - Corta esta tira ao meio e coloca as duas metades sobre a ranhura no círculo.  
     Certifica-te de que as duas arestas direitas ficam viradas para o centro.  
7  -Fixa cada uma das metades na devida posição, utilizando fita-cola. 
 8 - Recorta uma abertura no topo do tubo de cartão. Esta fenda deverá ter cerca de  
     2 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura. Olha bem para o  
     desenho, para veres onde ela deverá ficar localizada. É importante que seja no  
     centro,  sob a ranhura no círculo. 
9 - Coloca o tubo de cartão sobre o círculo com abas e fixa as abas ao rolo,  
    utilizando fita-cola.

www.cienciaviva.pt/esero

1 a 2 mm
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III - O teu espectroscópio está pronto! O que vês?

Vais agora investigar que cores consegues ver numa série de fontes de luz.  
 1 - Coloca o teu espectroscópio sobre o lado refletor do teu CD.  
2 - Certifica-te de que o seguras conforme ilustrado no desenho.  
3 - Que cores de luz consegues ver no teu CD? 
 
4 - Repete esta experiência utilizando três fontes de luz. 
 
 
 
5 - Anota na página seguinte os diferentes tipos de fonte  
     de luz e faz um desenho exato do que consegues ver.  
     Utiliza lápis de cor para  
      desenhares  
 



Pinta com a(s) cor(es) que viste

Pinta com a(s) cor(es) que viste

Pinta com a(s) cor(es) que viste

Pinta com a(s) cor(es) que viste

A fonte da luz 1 é:
Anota a(s) cor(es) que viste

A fonte da luz 2 é:
Anota a(s) cor(es) que viste

A fonte da luz 3 é:
Anota a(s) cor(es) que viste

A fonte da luz 4 é:
Anota a(s) cor(es) que viste

www.cienciaviva.pt/esero
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COLAR
NA LATERAL

COLAR EXTERIOR
COLAR

CD

1-Recortar o modelo. 
2-Dobrar pelas linhas a cheio.
3-Cortar o quadrado e a ranhura assinalados.
4-Colar o CD. Montar o espectroscópio.
5-Observar o espectro solar e de diferentes luzes.

www.cienciaviva.pt/esero

PARA 
FOTOCOPIAR
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Materiais

*	 Fotografias	do	casario	alentejano	e	minhoto	(anexo) 
* Candeeiro para simular a luz solar  
   (no caso de fazer a atividade num dia sem Sol) 
*	 Fotografias	do	Sol	(anexo) 
*	 2	Garrafas	de	plástico	com	água	pintadas,	 
   uma de preto e outra de cor branca 
* Folha de papel A3 branca dividida em duas colunas,  
   uma com o desenho de um sol e outra com uma nuvem 
* Papel de jornal ou vidro (opcional) 
* Cartões com os nomes dos alunos 

* 2 Taças pequenas idênticas 
* 2 Cubos de gelo 
* Folha de papel A4 azul 
* Folha de papel A4 vermelha 
* Lápis de cor 
* Lupa (opcional) 
 

Nível aconselhado

1.º Ano   |    3.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Reconhecer	o	Sol	como	fonte	de	luz

*	 Reconhecer	que	o	Sol	emite	calor

*	 Ser	capaz	de	extrair	informações	de	texto	falado 

Questão-Problema

Qual a influência do Sol enquanto fonte de energia?

45:00
FICHA 3
QUENTE E FRIO

LUZ E ESCURIDÃO
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Atividades

1 - Reconhecer o Sol como fonte de luz e calor

 * Levar os alunos ao pátio de recreio e colocar as duas garrafas pintadas cheias com água 
num	canto	ao	Sol.	Fazer	notar	aos	alunos	as	condições	em	que	ficam	as	duas	garrafas:	
num local onde ambas estão ao Sol. Indicar que virá recolhê-las mais tarde (atividade 3).

 * Em seguida mostrar aos alunos duas taças idênticas e colocar um cubo de gelo em cada 
uma delas. Colocar uma das taças à sombra e outra ao sol.  Questionar os alunos sobre  
as suas previsões, tais como -  qual dos cubos de gelo acham que vai derreter mais 
rapidamente? De acordo com as previsões dos alunos colocar os respetivos cartões  
com os seus nomes nas colunas da folha de papel A3. 

 * No decorrer da experiência os alunos deverão ser orientados de forma a colocarem 
questões como: 
O que vai acontecendo ao gelo? 
Porque é que um dos cubos derrete mais rapidamente?  
As condições de realização da experiência são as mesmas para ambos os casos?  
Qual o papel do Sol? 

Os alunos deverão ir descrevendo oralmente ou através de desenhos o resultado da sua 
observação e conclusões.

 * Ainda no pátio do recreio procurar uma zona soalheira e uma zona de sombra.  
Pedir aos alunos para irem alternadamente para as duas zonas e questioná-los sobre  
a sua sensação de frio ou de calor.  

 * Após	regressar	à	sala	de	aula,	debater	as	previsões	dos	alunos: 
Que cubo de gelo derreteu mais rapidamente? Porquê? Conseguem explicar porquê utilizando  
a experiência que fizeram no pátio de recreio? Já aconteceu o vosso gelado ter derretido ao Sol? 
Os alunos deverão chegar à conclusão que o Sol além da luz também emite calor.  
É por isso que o cubo de gelo exposto ao Sol derrete mais rapidamente que o cubo de gelo 
que	fica	à	sombra.	A	Terra	seria	muito	fria	se	não	existisse	o	Sol.	

Fig. 20 - Qual dos cubos derrete mais rapidamente?
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2 - Quando é que está calor?

Explicar aos alunos o modo como vai decorrer a atividade seguinte:

 * Mostrar aos alunos as folhas de papel azul e vermelha. 
A	área	onde	a	folha	de	papel	vermelha	está	afixada	 
é	a	“zona	quente”	e	a	área	onde	está	a	folha	de	papel	
azul	é	a	“zona	fria”.	

 * De	seguida	irá	contar-lhes	algumas	histórias	curtas.	
Terão	de	decidir	se	cada	história	é	sobre	uma	situação	
de calor ou de frio e agrupar-se na zona quente  
ou na zona azul.

Os alunos ao chegar à zona azul deverão agir como se tivessem frio, tremendo e esfregando  
os	seus	braços.	Na	zona	quente	devem	fingir	que	estão	com	calor,	arfando	e	limpando	o	suor,	
por	exemplo.	Após	a	leitura	de	cada	uma	das	histórias,	os	alunos	deverão	explicar	quais	as	
palavras, frases ou situações que os levaram a escolher a zona vermelha ou a zona azul. 
(Leituras sugeridas em anexo).

3- Qual aquece mais depressa?

 * Cerca de uma ou duas horas mais tarde lembrar aos alunos as garrafas de cor preta  
e branca que foram deixadas ao sol no pátio.

 * Pedir aos alunos para trazerem as garrafas pintadas do pátio para a sala de aula.

 * Colocar	um	termómetro	na	água	das	garrafas	e	fazer	a	leitura	das	temperaturas.

 * Anotar no quadro as temperaturas lidas.

 * Conversar com os alunos acerca dos resultados relacionando com a atividade feita 
anteriormente provando que a cor preta  absorve mais o calor dado que reflete menos a luz.

As	superfícies	brancas	são	as	que	refletem	mais	a	luz	portanto	as	que	aquecem	menos.	 
Na tabela 9 apresentam-se valores de absorção de calor (por radiação luminosa)  
por	algumas	cores	em	superfícies	sólidas.

No caso da transferência de calor através da luz (radiação) as cores absorvem  
quantidades diferentes. 

Fig. 21 - Sol, fonte de calor

Compreender a  Terra através do Espaço
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Dado que  as roupas brancas refletem mais luz, o calor dessas ondas de luz também é refletido. 
Como	as	roupas	escuras	refletem	menos	luz,	o	calor	absorvido	será	maior,	por	isso	elas	ficam	
mais quentes.

Nota: Não se deve confundir o que acontece com a absorção do calor por contato (condução). 
Materiais de cores diferentes absorvem a mesma quantidade de calor quando postos em contato 
com fontes de calor, ou seja a cor é indiferente. Por exemplo se colocarmos roupas claras e escuras 
numa máquina de lavar com água quente, terão a mesma temperatura quando acabar o programa. 

4 - Porque é que as cores das casas são diferentes no norte e no sul?

 * Mostrar as duas fotos aos alunos (casarios alentejano e beirão) e perguntar quais  
as	diferenças	que	verificam	nas	cores	das	casas	e	qual	o	motivo.

Observações

Poderá	ainda	de	acordo	com	o	nível	etário	dos	alunos	fazer	a	seguinte	atividade	(figura	22):

 * Fazer incidir num ponto da folha de papel de jornal luz do Sol através da lupa. Passados 
poucos minutos o papel incendiar-se-á . Explicar aos alunos o cuidado que devemos ter 
com restos de garrafas e outros vidros nas florestas por aumentar o risco de incêndios.

Fig. 22 - O calor da luz concentra-se num ponto - o foco.

F

Nota:	certifique-se	que	as	crianças	não	devem	olhar	diretamente,	nem	através	da	lupa, 
para o Sol. Esta atividade produz chama.
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As	atividades	incluídas	nesta	ficha	adaptam-se	a	crianças	do	nível	de	ensino	pré-escolar	 
e dos primeiros anos do ensino básico. A noção que o Sol é uma fonte de luz e calor pode  
ser	explorada	não	só	como	motivação para as aprendizagens mas também como exploração  
de conceitos.

Leituras  sugeridas na atividade 2

 * É fevereiro. Um grupo de crianças juntou-se na rua. Estão todas a puxar trenós. Eu quero correr 
lá para fora e juntar-me ao grupo, mas primeiro tenho de vestir o meu casaco grosso e as luvas.

 * Viva, vamos à praia! A mãe e o pai prepararam tudo: toalhas, creme de proteção solar e sandes 
para um piquenique. Vamos passar o dia inteiro na praia, a brincar no mar e na areia.

 * Estou sentado no jardim. Existe uma piscina para crianças com água, por isso podemos 
refrescar-nos de vez em quando. Por baixo do guarda-sol existe uma área à sombra para nos 
sentarmos. É mesmo muito bem-vinda num dia como este!

 * A mãe fez uma chávena de chocolate quente. Ligou o aquecimento em casa.  
Isso ajuda um pouco, mas mesmo assim ainda preciso de usar uma camisola quente.

Compreender a  Terra através do Espaço
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Foi com base nas premissas enunciadas 
neste documento orientador que 
escolhemos	“A	influência	do	Sol	 
nas	estações	do	ano”	ou	“Para	onde	vai	 
a	chuva”	como	temáticas	prioritárias	para	
o	conjunto	de	fichas	integrado	no	Estudo	
do Meio. Privilegiámos as atividades 
inter-relacionadas	com	o	currículo,	sem	
esquecer que a posição da Terra no 
Sistema Solar influencia indiretamente  
o espaço local e/ou os usos e costumes, 
quer culturais quer sociais, do meio 
onde vivemos, desde os nossos hábitos 
alimentares até à roupa que usamos.  
Os	fenómenos	físicos	e	químicos	são	 
parte integrante do nosso quotidiano.  
Daí	fazermos	o	paralelo	entre	a	atmosfera	
e	a	vida	à	superfície	da	Terra	com	as	
condições	de	vida,	quer	em	locais	inóspitos	
do nosso planeta quer até fora dele, 
como por exemplo na Estação Espacial 
Internacional. Para completar todo o estudo 
inerente a esta temática apresentamos 
sites,	cujas	informações	e	vídeos	poderão	
ser	úteis	na	preparação	das	fichas	de	
atividades contidas nesta unidade.

Links úteis

http://pmm.nasa.gov/education/videos/
beautiful-earth-snow

http://objetoseducacionais2.mec.gov.
br/bitstream/handle/mec/5033/index.
html?sequence=8

http://www.casadasciencias.org/cc/
redindex.php?idart=303&gid=37091082

“O meio local, espaço vivido, deverá ser 
o objeto privilegiado de uma primeira 
aprendizagem metódica e sistemática da 
criança já que, nestas idades, o pensamento 
está voltado para a aprendizagem concreta.

No entanto, há que ter em conta que as 
crianças têm acesso a outros espaços que, 
podendo estar geograficamente distantes,  
lhes chegam, por exemplo, através dos meios 
de comunicação social. 

As crianças deste nível etário apercebem-se  
da realidade como um todo globalizado.  
Por esta razão, o Estudo do Meio  
é apresentado como uma área para a qual 
concorrem conceitos e métodos de várias 
disciplinas científicas como a História,  
a Geografia, as Ciências da Natureza,  
a Etnografia, entre outras, procurando- 
-se, assim, contribuir para a compreensão 
progressiva das interrelações entre a Natureza 
e a Sociedade” 

in, Introdução aos princípios orientadores  
da Organização curricular para o Estudo  
do Meio – Ministério da Educação.

INTRODUÇÃO 
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Materiais

*	Infografias	da	influência	do	Sol	nas	estações	do	ano	(anexo) 
*	Infografia	do	movimento	de	rotação	da	Terra	(anexo) 
*	Infografia	dos	movimentos	de	rotação	 
   e translação da Terra (anexo) 
*	Ficha	de	registo	7	(anexo) 
* Palitos para espetada (longos) 
* Palitos normais 

* Compassos 
* Esferas de esferovite 
* Lanternas 
* Papel A4  
* Autocolantes  
* Fita-cola 
*	Globo	terrestre

50:00

Nível aconselhado

4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	Reconhecer	que	a	Terra	gira	em	torno	do	seu	próprio	eixo,	de	oeste	para	este	

* Explicar porque é que os dias no inverno são mais curtos que no verão 

* Ficar a saber que a Terra demora um ano a completar uma volta em torno do Sol

*	Ficar	a	saber	que	a	Terra	demora	um	dia	a	completar	uma	volta	em	torno	do	seu	próprio	eixo

Questão-Problema

Qual a influência do Sol na Terra?

FICHA 1
QUAL É  
A INFLUÊNCIA  
DO SOL?
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 Atividades

1 - A que horas te deitas?

 * Conversar com os alunos sobre as horas a que se deitam no verão e no inverno para  
os ajudar a concluir que no verão os dias são mais compridos que no inverno.  

2 - Dias longos, dias curtos

Esta	atividade	está	descrita	na	tarefa	I	da	ficha	de	registo	7	(anexo).	

Informações a ter em conta na elaboração da atividade

 * Os alunos devem compreender que: 
-	Os	meridianos	são	linhas	imaginárias	na	superfície	da	Terra	que	passam	nos	polos	e	cada				 
  um divide a Terra em duas metades. 
-	O	equador	é	uma	linha	imaginária	na	superfície	da	Terra,	perpendicular	aos	meridianos	 
  e que também divide a Terra em duas metades iguais. 
- O eixo da Terra é uma linha imaginária que atravessa o centro da Terra, do polo norte  
  ao polo sul.

 * Para	os	passos	6	a	9,	explicar	que	a	Terra	completa	uma	volta	em	torno	do	Sol	num	ano	 
e uma rotação em torno do seu eixo num dia. Representar a posição de Portugal sobre 
a	esfera	com	um	autocolante.	Certifique-se	que	os	alunos	mantêm	sempre	a	mesma	
inclinação do eixo da Terra, ou seja, do palito da espetada.

 * Ao	longo	da	trajetória	que	a	Terra	descreve	em	torno	do	Sol	(que	na	realidade	demora	um	ano),	
simultaneamente	a	Terra	também	gira	em	torno	do	seu	próprio	eixo,	causando	a	sucessão	dos	
dias	e	das	noites	nos	vários	locais	à	sua	superfície	(365	rotações	durante	1	ano).

 * Para simular ser de dia em Portugal, os alunos devem rodar o globo de esferovite sobre  
o	seu	próprio	eixo,	de	forma	a	que	o	autocolante	fique	virado	para	o	Sol,	representado	 
pela lanterna.

 * Lembramos novamente que durante a simulação do movimento de translação da Terra  
em torno do Sol os alunos têm de manter sempre a mesma inclinação do eixo da Terra.



ASPETOS FÍSICOS DO MEIO

175

3 - Onde nasce o Sol?

Os	alunos	deverão	realizar	as	tarefas	II	e	III	da	ficha	de	registo	7	(anexo).	

Informações a ter em conta na elaboração da atividade

 * Os alunos devem saber: 
- As posições onde nasce e onde se põe o Sol (relativamente aos pontos cardeais). 
- O movimento de rotação da Terra faz-se de oeste para este, o que ocasiona o movimento  
  aparente do Sol em sentido contrário ao de rotação da Terra. Parece que o Sol se     
  movimenta de este para oeste,	mas	afinal	é	a	Terra	que	roda	em	sentido		contrário.

 * É também importante explicar que a Terra tem sempre uma área iluminada pelo Sol mas 
que a posição de Portugal dentro dessa área depende da estação do ano. Assim durante 
o inverno, Portugal está bastante acima da zona central da área iluminada pelo Sol, o que 
significa	que	é	aquecido	pelo	Sol	durante	menos	horas	em	cada	dia.	

 * Além disso, no inverno, os raios solares incidem sobre Portugal com um ângulo de incidência 
maior	(menos	inclinados	em	relação	à	superfície	da	Terra),	espalhando-se	sobre	uma	área	
maior tornando a luz solar menos intensa. No verão sucede o oposto. Os raios solares 
incidem	sobre	Portugal	fazendo	um	ângulo	de	incidência	menor,	de	modo	que	estes	ficam	
mais	concentrados	numa	área	menor.	Além	disso	Portugal	fica	exposto	ao	Sol	durante	mais	
horas	por	dia	e	recebe	mais	calor	(ver	o	esquema	da	ficha	de	registo	em	anexo).

 * O	ângulo	de	incidência	é	medido	em	relação	à	perpendicular		da	superfície	terrestre.

Compreender a  Terra através do Espaço

Fig. 23 - O ângulo de incidência dos raios solares no verão a) é menor do que no inverno b)

hemisfério norte - verão

hemisfério sul - inverno
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Observações

Os	assuntos	abordados	nesta	ficha	de	registo	apresentam	alguma	complexidade.	

É comum haver alunos com ideias erradas sobre as posições do Sol e da Terra nas diferentes 
estações do ano, como, por exemplo, no inverno a Terra estar mais afastada do Sol.  
Assim chama-se a atenção dos professores para estarem atentos, à forma como os alunos 
deslocam a Terra (bola esferovite) em torno do Sol (lanterna): devem manter sempre constante 
a inclinação do seu eixo. 

Embora	seja	sugerido	que	a	ficha	seja	trabalhada	numa	hora,	deve	ter-se	em	conta	os	
conhecimentos dos alunos sobre este tema e se necessário utilizar mais tempos letivos. 

Além	do	tema	ser	parte	integrante	do	currículo	do	Estudo	do	Meio,	a	ficha	poderá	servir	 
como abordagem aos conceitos matemáticos de área e ângulo.

As	fases	da	metodologia	IBSL	mais	relevantes	a	desenvolver	com	apoio	nesta	ficha	são	a	
exploração (atividades 1 e 2), a explicação (atividade 3) e a avaliação do trabalho desenvolvido 
através	da	realização	das	fichas	de	trabalho	e	da	comunicação	de	resultados	entre	os	alunos.
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No final desta ficha terás de responder a esta  
pergunta base:
Que influência tem o Sol nas estações do ano? 
 
I - DIAS LONGOS, DIAS CURTOS

 Materiais:  2 palitos de espetada; palitos normais; papel-autocolante, fita-cola;   
2 folhas de papel A4; globo de esferovite; compasso; caneta

Procedimentos:  
1 - Desenha um ponto no topo do globo e outro no lado oposto.  
    Estes dois pontos indicam o polo norte e o polo sul. 
 
2 - Desenha duas linhas unindo os dois polos de forma a que o teu globo fique    
    dividido em quatro partes iguais. Estas linhas (A e B) são chamadas meridianos.          
    (ver o desenho)
  3 - Desenha outra linha (circunferência) perpendicular aos meridianos que divida        
     a Terra em duas metades iguais. Esta linha (C) representa o Equador. 
 4 - Espeta um palito normal sobre um dos meridianos, ligeiramente abaixo de metade       
    da distância entre o Equador e o polo norte (D). Fixa um autocolante no palito       
    de forma a simular a bandeira de Portugal. Este ponto representa Portugal. 

C

A B

D
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5 - Atravessa a esfera com um palito de espetada unindo o polo norte ao polo sul.     
    Este palito representa o eixo da Terra. Tens agora um modelo da Terra,            
    com a localização do polo norte, do polo sul, de Portugal e do eixo da Terra. 
   Agora vais desenhar o trajeto da Terra em torno do Sol na tua folha de papel.

6 - Cola com fita cola duas folhas A4 uma à outra, ao longo da margem mais longa.  
     Com o compasso desenhar um círculo com 25 centímetros de diâmetro. O círculo  
     representa a órbita da Terra (trajetória) em redor do Sol. O Sol é representado  
    pela lanterna (ver a figura seguinte).

7 - Desenha duas linhas perpendiculares (A e B) que passem pelo centro do círculo.

8 - Desenha uma cruz nos pontos onde estas linhas intersetam o círculo (ver desenho).  
    Considerando o tempo de duração do trajeto de uma volta completa da Terra em torno  
    do Sol (12 meses), entre cada cruz corresponde um intervalo de tempo de três meses.

9 - Escreve janeiro na cruz à direita.Escreve junto às outras três cruzes o nome dos     
    dos meses correspondentes. Lembramos que este movimento acontece em sentido  
    contrário ao dos ponteiros de um relógio. Acabaste de fazer agora uma      
    representação do trajeto da Terra em redor do Sol. Cada cruz representa  
    a posição da Terra na sua órbita em redor do Sol nesse mês. 

AB

www.cienciaviva.pt/esero
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II -ONDE NASCE O SOL?

1 - Pega no tua Terra (bola de esferovite) e segura-a junto à cruz que indica o mês  
    de janeiro, com o eixo ligeiramente inclinado de forma que o polo norte fique  
    mais afastado do Sol do que o polo sul (ver figura). Gira o globo, certificando-te  
    que Portugal está virado para o Sol, conforme ilustrado na figura.  
    Este será o teu ponto de partida para uma volta completa ao Sol. 

2   Nessa posição em que estação do ano estamos em Portugal?  

3  Incide a luz da lanterna (Sol) que se encontra no centro do círculo sobre  
   o teu globo (ver na figura seguinte).

A
B
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III - O MOVIMENTO DA TERRA EM TORNO DO SOL.

1 - Desloca a tua Terra, para a esquerda, sempre com a mesma inclinação do seu  
    eixo até à cruz seguinte (ver figura anterior).

2 - Nesse ponto, roda a Terra sobre o seu próprio eixo, de forma a que Portugal  
     fique virado para o Sol (mantém sempre a inclinação do eixo).  
     Em que mês estamos? Em que estação do ano estamos em Portugal? 

3 - Repete os passos 1 e 2 para as restantes duas cruzes.  
     Olha atentamente para a área do globo que está iluminada pelo Sol.

4 - a) Portugal está sempre na mesma posição dentro desta área iluminada?
  sim / não

   -  b) Escreve a tua resposta indicando o ponto cardeal correto no espaço fornecido.
  Aqui na Terra vemos o Sol nascer  a ______________________. 
  E vemos o  Sol a pôr-se a  ______________________________. 
  Mas afinal é  a Terra  que  roda de _________ para _________.

5 - Segura a Terra na posição que corresponde ao verão em Portugal.

www.cienciaviva.pt/esero
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6 - Na mesma posição gira a Terra lentamente em torno do seu eixo (lembramos que  
     é no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).  
     Sucessivamente vais observando dia e noite no mundo.

7 - A figura seguinte mostra quatro vistas frontais da Terra. Cada desenho ilustra como a  
    posição de Portugal relativamente ao Sol muda ao longo do dia, para cada estação do ano.

a) Sob cada um dos esquemas escreve o nome da estação do ano representada.

b) Em que estação está Portugal mais próximo do centro da área iluminada?

c) Em que estação Portugal percorre o trajeto mais longo através da área iluminada?

d) E em que estação o trajeto é mais curto?

  A estação com o trajeto mais longo é ___________________________
  A estação com o trajeto mais curto é ___________________________
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e)  Faz um círculo em volta das respostas corretas:

* No verão, Portugal está mais próximo / afastado do centro da área iluminada. 

* No verão os raios solares atingem a superfície da Terra com um ângulo de   
   incidência maior / menor que no inverno.

* Os raios solares com um ângulo de incidência maior / menor libertam mais calor.

* Na estação em que Portugal está mais tempo na área iluminada faz mais calor / frio      
  durante o dia do que na estação em que está menos tempo na área iluminada. 
 

f) Por que motivo faz mais calor em Portugal no verão do que no inverno?  

Indica duas razões:

1 

2

www.cienciaviva.pt/esero
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Materiais

* Caixa de roupa para diferentes estações 
*	 Fotografias	das	estações	do	ano	(anexo) 
* Lápis de cor 
* Canetas de feltro 
* Ficha de registo 8 (anexo) 

Pré - Escolar    |    1.º Ano    |    2.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	 Identificar	diferentes	estados	de	tempo:	chuva,	vento,	trovoada	e	sol

* Compreender que o vestuário nos protege do frio

*	 Compreender	que	alguns	tipos	de	condições	meteorológicas	ocorrem	mais	frequentemente	 

   em determinadas estações

Questão-Problema

Por que razão usamos roupas diferentes ao longo do ano?

FICHA 2
QUE ROUPAS  
DEVEMOS USAR?

60:00
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Atividades

1 - Colorir as estações

 * Distribuir	aleatoriamente	pelos	alunos	os	desenhos	da	ficha	de	registo	8	(anexo).	 
Pedir aos alunos para colorir os seus desenhos. 

 * Conversar	com	os	alunos	acerca	das	estações	do	ano	representadas	nas	figuras	 
e das cores com que coloriram os seus desenhos.

 * Pedir	aos	alunos	para	identificar	o	tipo	de	vestuário	usado	nas	diferentes	estações,	
associando-o aos diferentes tipos de estados de tempo: chuva, vento, trovoada ou sol.  
Os alunos devem registar as suas observações.

2 - Que roupas devemos usar?

Certifique-se	de	que	tem	na	caixa	de	roupa,	sobre	a	mesa,	diferentes	tipos	de	vestuário	adequado	
às várias estações do ano. Indicar aos alunos que vão ter de escolher as roupas mais adequadas 
para	ilustrar	a	situação	relatada	em	cada	estação	do	ano	e	justificar	a	razão	da	sua	escolha. 
 
Nota:	Se	quiser	recriar	um	ambiente	propício	à	atividade	poderá	projetar	imagens	relativas 
à estação do ano. 

Inverno 
Situação: Vão dar um passeio a pé. O céu apresenta um tom cinzento-escuro e está muito frio.  
Pode até nevar!  
 
Pedir a um dos alunos que escolha algumas peças de vestuário adequadas ao passeio. 
Perguntar aos outros se concordam com a escolha do colega e porquê.  
Conversar	com	os	alunos	sobre	a	justificação	encontrada	e	tirar	conclusões.	 
Os alunos devem voltar a colocar as roupas na mesa.

Primavera 
Situação: O dia amanheceu cinzento, ameaçando chuva. Mas de repente o sol apareceu  
e resolveram dar um passeio no parque.  
 
Que roupas devem escolher? Indicar que a primavera é a estação entre o inverno e o verão.  
Pedir a um dos alunos que escolha algumas peças de vestuário adequadas para a primavera  
na caixa de roupa. 
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A	primavera	é	uma	estação	para	a	qual	é	difícil	escolher	roupa,	porque	pode	ser	muito	quente	
ou, por vezes, muito fria. Debater este assunto com as crianças. Encorajar os outros alunos  
a darem as suas opiniões sobre as roupas escolhidas. Chegar à conclusão que a melhor coisa  
a fazer é usar diferentes camadas de roupa, para assim poderem despir ou vestir uma peça  
de roupa adicional. Os alunos devem voltar a colocar as roupas na mesa, dentro da caixa.

Verão 
Situação: Estamos em férias! Reunimos um grupo de amigos e vamos passar um dia à beira de um 
lago de águas azuis convidativas a um bom mergulho. Mas quem não gosta de nadar pode sempre 
escolher um passeio pelo bosque que rodeia o lago. 
 
Convidar um grupo de alunos a escolher algumas peças de vestuário adequadas para esta 
situação. O que é que os outros alunos pensam das escolhas? Chegar à conclusão que o Sol 
aquece e, por isso, não são necessárias muitas peças de roupa no verão. O que devemos usar 
então? Os alunos devem voltar a colocar as roupas na mesa, dentro da caixa.

Outono 
Situação: Chegou o outono. Vamos passear no parque e pisar as folhas caídas amarelecidas  
pelo tempo! 
 
Indicar que o outono é a estação entre o verão e o inverno. No outono, o tempo também pode 
variar entre quente e frio. Convidar um grupo de alunos a escolherem algumas peças de 
vestuário adequadas para brincar no parque no outono. Que diferenças existem relativamente à 
escolha de roupas para a situação descrita na primavera?	Verificar	a	opinião	dos	restantes	alunos.

 
Conclusão 
No	final	da	atividade	os	alunos	deverão	ser	levados	a	concluir	e	a	registar	que	necessitamos	 
de roupas diferentes de acordo com a estação. 

Compreender a  Terra através do Espaço

Fig. 24 - Estações do ano
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3 – Dramatização na sala de aula

Indicar aos alunos que vão participar num jogo de simulação de estados de tempo como chuva, 
vento e tempestade.

 * Pedir aos alunos para se colocarem em pé atrás das mesas de trabalho e contar uma 
história	que	inclua	todos	os	tipos	de	condições	meteorológicas.	Incluir	sons	 
e	movimento,	que	as	crianças	poderão	imitar/simular.	Poderá	utilizar	a	história		seguinte:

A Lisa vai para a rua. O Sol está a brilhar.  
(Faça um grande círculo com os seus braços e ponha depois as mãos no ar.)  
Ai ai, o vento está a começar a soprar.  
(Agite os seus braços suavemente, por cima da cabeça, de um lado para o outro.)  
Está a começar a soprar com mais força, e estão a aparecer cada vez mais nuvens.  
(Agite os braços cada vez mais. Sopre como se fosse o próprio vento, e imite o som do vento, 
UUUUUUU UUUUU.)  
Começa a chover devagarinho.  
(Finja que sente pingos de chuva a caírem na sua cabeça e ombros. Esfregue as mãos para criar 
o som ssssss. Toque suavemente com os dedos na mesa, tamborilando).  
Felizmente, a Lisa ainda não se tinha afastado muito e corre rapidamente de volta para casa. 
Ufa, entrou em casa mesmo a tempo. Está a começar a chover com mais força.  
(Tamborilando cada vez com mais força na mesa, comece depois a dar palmadas nas coxas,  
no início lentamente e depois cada vez mais rapidamente).  
A mãe da Lisa faz-lhe uma chávena de chá. Em seguida elas sentam-se as duas para fazer  
um desenho. Lá fora está a ficar cada vez mais escuro. Agora está a chover muito.  
(Continue a tamborilar na mesa, cada vez com mais força e bata com os pés.)  
Agora está a começar a trovejar.  
(Salte no ar como um relâmpago e grite BRUUUMMM. Repita isto várias vezes.)  
A Lisa está contente por estar dentro de casa com a mãe. Depois da trovoada  
e dos relâmpagos, já não está tão escuro lá fora. Já não está a chover tanto.  
(Deixe de bater os pés no chão e comece a tamborilar mais suave e lentamente na mesa.)  
A Lisa vê que está quase a parar de chover. Ela veste a sua gabardina e calça as botas  
e vai para a rua saltar nas poças de água. Aos poucos, a chuva para totalmente.  
(Vá tamborilando na mesa cada vez mais lentamente, até parar totalmente.)  
As nuvens desaparecem e o sol volta a brilhar.  
(Faça um grande círculo com os seus braços e ponha depois as mãos no ar.  
Finja que está a ficar com calor.)  
A Lisa está a ficar com calor com a gabardina vestida. Ela despe a gabardina e vai brincar  
para a caixa de areia. Está contente por o bom tempo ter voltado.
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 * Conversar com os alunos sobre o estado do tempo que faz lá fora, no momento em que 
a aula decorre. Debater os diferentes estados de tempo com as crianças. Está sempre sol 
onde vivem, ou principalmente no verão? Em que estação chove muito? Qual o estado do tempo 
no inverno em Portugal? Durante o debate, fale sobre os diferentes estados do tempo nas 
diferentes estações.

 

Observações

No	final	da	ficha	os	alunos	deverão	registar	as	suas	ideias	e	conclusões	num	cartaz	 
ou powerpoint.

Dependendo das idades dos alunos poderão ser abordadas as estações do ano nos vários 
países.	Por exemplo, o Natal no Brasil e em Portugal coincidem na mesma estação do ano?

Nesta	ficha	todas	as	fases	da	metodologia	IBSL	podem	ser	exploradas	dependendo	do	nível	
etários dos alunos. Para os alunos mais novos as atividades enquadram-se nas fases da 
motivação e exploração.

Compreender a  Terra através do Espaço
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Materiais

*	Infografia	com	a	equivalência	entre	a	distância	de	dois	Centros	Ciência	Viva	 
 e a altitude da Estação Espacial Internacional (anexo) 
*	Fotografias	de	mergulhadores,	espeleólogos	e	cientistas	polares	(anexo) 
*	Fotografias	de	astronautas	e	do	fato	espacial	(anexo) 
*	Fotografias	da	Estação	Espacial	Internacional	(anexo) 
*	Vídeo	sobre	a	Estação	Espacial	Internacional	(link anexo) 
*	Infografia	da	variação	da	pressão	em	funçaõ	das	camadas	da	atmosfera	(anexo) 
* Ficha de registo 9 (anexo)

Nível aconselhado

4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

* Comparar situações em condições extremas na Terra em que o homem necessita  

  de proteção especial.

* Ficar a saber quais as condições que os astronautas têm de enfrentar  

  quando saem para o espaço, fora da Estação Espacial Internacional

* Ficar a saber que no espaço, fora da Estação Espacial Internacional,  

  um astronauta necessita de proteção para enfrentar um meio hostil à vida

Questão-Problema

Por que razão os astronautas precisam de fato espacial?

60:00
FICHA 3
UM FATO  
ESPACIAL 
VERDADEIRO
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Atividades

1 - Situações extremas na Terra

 * Mostrar	aos	alunos	as	imagens	das	profissões	de	espeleólogo,	cientista	polar	 
e mergulhador (anexo). Através do diálogo ou de trabalho em grupo os alunos  
deverão chegar às seguintes conclusões:

-  Além de um fato protetor e de outros apetrechos, os mergulhadores precisam  
   de oxigénio para respirar. 
-		Os	exploradores	de	grutas	(espeleólogos),	além	do	fato,	de	cabos	e	de	outro	material,				 
   precisam de luz. 
-		Os	exploradores	no	Ártico	ou	no	Antártida,	além	do	fato	para	se	protegerem	do	frio	 
			intenso,	precisam	de	óculos	por	causa	da	reflexão	da	luz	do	Sol	no	gelo	e	na	neve.

 * Pedir	aos	alunos	que	completem	a	ficha	de	registo	9	(anexo)	com	as	conclusões	que	
resultaram da observação das imagens.

2- Condições de vida no espaço

 * Mostrar	uma	foto	da	Estação	Espacial	Internacional	e/ou	o	vídeo	(anexo).	 
Chamar a atenção para o facto de a atmosfera à volta da Estação Espacial Internacional ser 
praticamente inexistente (infogravura sobre variação da pressão atmosférica com a altitude), 
embora	esteja	situada	apenas	a	400	km	da	superfície	da	Terra.	Através	do	diálogo	ou	de	
trabalho em grupo, os alunos deverão inventariar os principais perigos para os astronautas.  
Poderá indicar aos alunos que 400 km correspondem à distância entre Aveiro e Faro 
(infografia	em	anexo).

3 - Funções do fato espacial

 * Mostrar	aos	alunos	um	vídeo	de	um	passeio	espacial	fora	da	nave	(link em anexo)  
ou fotos de um astronauta com um fato espacial e pedir que comparem todas as 
informações adquiridas com o trabalho que efetuaram e que registem as conclusões.

 * Para	complementar	a	atividade	sobre	o	fato	espacial,	os	alunos	devem	realizar	as	fichas	 
de registo 10 e 11 (anexo), nas quais vão escolher as peças do fato espacial necessárias 
para o apoio à vida dos astronautas.
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Observações

Principais perigos para os astronautas:

 * Como	não	há	oxigénio	para	respirar,	os	astronautas	ficariam	inconscientes	quase	 
de imediato (15 s);

 * Como não há (ou quase não há) pressão atmosférica, o sangue e outros fluidos entrariam 
em	“ebulição”	e	o	corpo	expandir-se-ia;

 * Fora da Estação Espacial Internacional, as temperaturas variam entre 120ºC positivos  
e 100ºC negativos dependendo se há ou não exposição à luz solar;

 * Dado que não há atmosfera para proteger os astronautas, estes estariam expostos  
à	radiação	solar	e	aos	raios	cósmicos;

 * Por	não	haver	atmosfera,	podem	ser	atingidos	por	pequenas	partículas	de	poeiras	 
ou rocha que se deslocam pelo espaço a grande velocidade;

 * A	comunicação	entre	os	astronautas	é	mais	difícil	porque	mesmo	que	os	dois	astronautas	
estejam lado a lado, não há propagação do som, porque quase não há ar;

A roupa para os astronautas foi desenvolvida com o objetivo de proteger o corpo humano  
em missões espaciais, fora da nave.  Permite:

 * Regular a temperatura do corpo;

 * Impedir que o vácuo quase absoluto do espaço mate o astronauta;

 * Proteger contra os raios solares;

 * Evitar buracos no fato provocados por meteoroides ou por micro-meteoroides que podem 
provocar perdas de pressão no interior do fato;

 * Controlar a pressão arterial do astronauta;

 * Permitir a respiração;

 * Facilitar a deslocação entre espaços em torno da Estação Espacial Internacional;

 * Permitir a comunicação com a nave espacial.

Compreender a  Terra através do Espaço
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Podemos dizer que a roupa dos astronautas é dotada de diversas funções, capazes  
de proporcionar segurança a quem a usa. O fato completo de cor branca pesa em média  
130 quilogramas. Este valor é a soma da roupa e dos equipamentos auxiliares e de segurança, 
que possibilitam condições vitais muito parecidas com as da vida na Terra.

Poderá	também	chamar	a	atenção	dos	seus	alunos	para	que	este	fato	só	é	usado	em	
missões fora da Estação Espacial Internacional. Dentro da estação os astronautas vestem-se 
informalmente com calças de treino ou calções e camisolas polo.

Os fatos utilizados pelos astronautas durante as viagens espaciais para ir da Terra para  
a estação orbital e regressar, são diferentes e são cor de laranja.

Para mais informação sobre os fatos espaciais consulte: 

www.nasa.gov/externalflash/nasa_spacesuit/

www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/playandlearn/dress-me-forspace.html	http://www.
nasa.gov/audience/foreducators/spacesuits/home/clickable_suit.html#.VPR	MrCwsp2A

Vídeos sobre a Estação Espacial Internacional:

Sobre	a	história	da	ISS:		 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkw_iqcDCos

Passeios Espaciais (spacewalks): 
http://video.nationalgeographic.com/video/spacewalks-sci

Pequeno	vídeo	em	desenho	animado	sobre	o	que	existe	no	céu.	 
Qual é a altura do céu? 
https://www.youtube.com/watch?v=mkGPXRw3NOc
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Observa o conjunto das fotografias e preenche a ficha (escreve e desenha)

Os mergulhadores precisam de:

Os espeleólogos precisam de:

Os cientistas no Ártico ou Antártida 
precisam de:  
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A seguinte imagem representa um astronauta com o fato interior com sistema 
de ventilação e controlo de temperatura. Recorta as peças que consideras indispensáveis 
à vida do astronauta, indica a sua posição e função. 
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O espelho é uma peça essencial no fato do astronauta.   
Observa a seguinte foto.

Indica qual a função do espelho:
 

Sabes quem foi o inventor que escrevia textos da mesma forma?
 
Escreve uma mensagem para ser utilizada do mesmo modo que o Astronauta faz.
O que se lê       Como o astronauta vê

www.cienciaviva.pt/esero
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Materiais

* Fotografia	de	um	pluviómetro	(anexo) 
* Desenho	esquemático	de	um	pluviómetro	(anexo) 
* Fotografias	da	condensação	da	água	(anexo) 
* Infografia	sobre	a	previsão	das	condições	 
  atmosféricas (anexo) 
* Infografia	sobre	o	ciclo	da	água	(anexo) 
* Ficha de registo 12 (anexo) 
* Previsão diária do estado do tempo (link anexo) 
* Frascos com paredes lisas e transparentes 
*	Tiras	de	papel	com	10X2	cm	 
* Frasco ou copo transparente  

* Película	transparente 
* Funis 
* Pedra 
* Réguas 
* Papel A4 em branco 
* Lápis de cor  
* Marcador  
* Sal 
* Recipiente largo 
* Cola 
* Tesoura 

60:00
FICHA 4
PARA ONDE  
VAI A CHUVA?

Nível aconselhado

4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	Saber	interpretar	um	boletim	meteorológico

* Ficar a conhecer as diferentes formas de precipitação: chuva, granizo e neve

* Observar mudanças no estado do tempo (meteorologia ao longo do dia)

* Medir a quantidade de chuva

* Ficar a conhecer o ciclo da água

Questão-Problema
Para onde vai a chuva?
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Atividades

1 - Saber ler o boletim meteorológico

 * Dar aos alunos as previsões atuais de uma semana do Instituto Português do Mar  
e	da	Atmosfera	(anexo)	e	pedir	que	preencham	a	ficha	de	registo	12,	tarefa	1	(anexo).

 * Ajudar	os	alunos	a	encontrar	as	respostas	corretas	para	a	ficha	de	registo	12.	Introduzir	a	
ideia que a chuva é uma das formas de precipitação, mas que existem outras, como a neve 
ou	o	granizo.	De	seguida	comparar	o	estado	do	tempo	com	a	previsão	para	o	próprio	dia.

2 – Como medir a chuva que cai?

 * Mostrar	uma	foto	de	um	pluviómetro.	Perguntar	aos	alunos	se	sabem	o	que	é	e	para	 
que	serve.	Após	as	respostas	dos	alunos	explicar	que	podemos	utilizar	um	pluviómetro	
para recolher água da chuva o que permite medir a quantidade de chuva que caiu.  
Mostrar	vários	modelos	de	pluviómetros.

 * Colocar	os	materiais	para	fazer	os	pluviómetros	(frascos	ou	recipientes	de	plástico	
transparente com os lados direitos, os funis e as tiras de papel) nas mesas dos alunos.

 * Pedir	aos	alunos	um	plano	de	construção	do	seu	pluviómetro.	Devem	apresentar	e	debater	
os	planos	de	construção	do	seu	pluviómetro	com	o	professor.

 * Uma	vez	aprovada	a	ideia	os	alunos	devem	construir	os	seus	pluviómetros.

 * Quando	todos	os	pluviómetros	estiverem	terminados,	os	alunos	deverão	preencher	 
a tarefa 2 da	ficha	de	registo	12.

 * Os	pluviómetros	devem	ser	colocados	em	diferentes	lugares	no	pátio	
para que os alunos se apercebam que o volume de água recolhido é 
afetado	pela	posição	do	pluviómetro.

 * Deixe-os no mesmo local durante uma semana. Todos os dias,  
os	alunos	deverão	ler		e	registar	a	quantidade	de	precipitação	caída	
(tarefa	3	da	ficha	de	registo	12).	

 * Após	cada	medição	o	pluviómetro	deverá	ser	esvaziado.	 
Consegue-se ler claramente a quantidade de chuva caída?  
Corresponde à previsão meteorológica? Fig. 25 - Pluviómetro
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 * Debater	com	os	alunos	a	utilização	do	seu	pluviómetro	para	recolherem	outras	formas	 
de	precipitação.	O	pluviómetro	também	pode	recolher	granizo	e	neve.

 * Deverão	comparar	as	suas	medições	com	a	previsão	meteorológica	para	os	dias	 
dessa semana.

3 - Para onde vai a água?

Nota:	No	início	da	semana	preparar	as	atividades 3 e 4 com os alunos explicando que apenas  
no	final	da	semana	irão	observar	as	modificações.	

 * Conjuntamente	com	os	alunos	colocar	água	em	copos	e	marcar	o	nível	com	caneta	
permanente.	Colocar	os	copos	no	pátio	em	sítios	diferentes	onde	possam	apanhar	Sol	mas	
nunca	chuva	e	explicar	aos	alunos	que	irão	verificar	o	nível	da	água	no	final	da	semana.	

 * No	final	da	semana	recolher	os	copos	e	o	recipiente	largo.	Os	alunos	deverão	verificar	o	nível	
da água dos copos colocados no pátio. Iniciar o diálogo com os alunos chamando a atenção 
que	anteriormente	aprenderam	que	é	possível	recolher	chuva	num	recipiente.	Levantar	as	
seguintes questões: Porque quando a chuva cai não permanece no chão? Para onde vai a água 
da chuva? Quanto aos copos que recolheram, ainda contêm água? E porque é que têm menos 
água? Para onde foi?

 * Anotar as opiniões dos alunos, por exemplo no quadro da sala de aula.

 * Deitar	um	pouco	de	água	num	vaso	com	uma	planta	e	verificar	que	a	água	vai	para	o	solo.

 * Aquecer água numa panela com tampa até ferver e observar com os alunos o que acontece 
ao	longo	do	processo.	Se	não	for	possível	realizar	esta	experiência	mostrar	aos	alunos	fotos	
de	água	a	ferver	e	verificar	que	quando	a	água	aquece,	evapora,	diminuindo	o	nível	de	água	
na panela. O mesmo aconteceu ao copo de água que colocaram no átrio, mas muito mais 
lentamente dado que o calor é menor. Quando se ferve água o vapor de água quente sobe 
no	ar.	Quando	o	vapor	sobe,	arrefece	e	forma	gotículas	de	água.	Relembrar	aos	alunos	que	
as tampas dos tachos e panelas em casa, quando estão ao lume, também formam gotas de 
água	nas	tampas.	Estas	gotículas	formam	nuvens.

 * Encorajar as crianças a respirar contra as janelas ou contra os espelhos. O vapor de 
ar quente das suas bocas arrefece quando atinge o vidro frio e formam-se minúsculas 
gotículas	de	água	no	vidro.	Uma	nuvem	é	feita	de	gotículas	de	água	como	essas.	 

Compreender a  Terra através do Espaço
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O vapor de água na nuvem transforma-se em chuva quando a nuvem se desloca para uma 
camada ainda mais fria de ar e arrefece ainda mais. Isto pode acontecer, por exemplo, 
quando uma nuvem encontra uma montanha e é empurrada mais para cima na atmosfera. 
Começa	então	a	chover.	Isto	significa	que	a	água	regressa	ao	solo,	e	depois	volta	para	o	
mar através dos rios.

 * Explicar que este processo é chamado o ciclo da água. Os alunos deverão realizar  
a	tarefa	4	da	ficha	de	registo	12.

4 - Mostra que sabes

Nota: Esta atividade deve ser preparada na semana anterior, juntamente com a atividade 3.

 * Adicionar	sal	a	um	frasco	transparente	com	água	de	forma	que	a	mistura	fique	bastante	
salgada. Despejar a água salgada num recipiente largo e coloque o frasco bem limpo e seco  
no	meio	do	recipiente.	Cobrir	o	recipiente	largo	com	película	transparente	de	forma	a	não	
permitir	a	entrada	de	ar.	Colocar	um	objeto	pesado	(uma	pedra)	no	centro	da	película	(fig.	26).	
Colocar	o	recipiente	num	sítio	onde	possa	apanhar	Sol	mas	nunca	chuva	e	explicar	aos	alunos	
que	no	final	da	semana	irão	novamente	fazer	uma	observação.

 * Mostrar aos alunos o recipiente coberto pela pelicula de plástico trazido do pátio e colocar 
questões tais como:  
O nível da água salgada diminuiu? O que observam dentro do frasco?  
A água que se depositou no frasco é doce ou salgada?

Fig. 26 - Como obter água doce

COLETOR DE ÁGUA DOCE

RECIPIENTE COM ÁGUA SALGADA

PELÍCULA 
ADERENTE

PEDRA



ASPETOS FÍSICOS DO MEIO

239

 * Pedir	aos	alunos	que	coloquem	hipóteses	justificando	as	suas	escolhas.

 * Pedir a um dos alunos que comprove que a água é doce.

Os alunos devem tirar conclusões sobre o acontecimento e elaborar pequenos textos  
ou cartazes aplicando os seus conhecimentos sobre o ciclo da água a novas situações.

 

Observações

Existem	muitos	sítios	online com informações e fotos sobre este assunto.  
O seguinte tem uma animação interessante sobre o ciclo da água:  
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5033/index.html?sequen	ce=8

Site sobre a previsão do estado do tempo para Portugal: 
www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade/index.jsp 
 
Poderá aproveitar esta última atividade para iniciar o estudo de outras temática  
com os alunos:

 * A importância da água na vida do planeta;

 * A necessidade de preservação da água;

 * A	comparação	entre	as	quantidades	acessíveis	de	água	potável	e	água	não	potável	 
sobre outras formas como água salgada e gelos;

 * De onde vem a água que chega à nossa casa.

Mais informações sobre a água: 
http://pmm.nasa.gov/education/lesson-plans/freshwater-availability-classroom-activity

 
As	atividades	1,2	e	3	desta	ficha	enquadram-se	nas	fases	 
de motivação, exploração e explicação da metodologia IBSL.  
A atividade 4 está enquadrada nas fases de análise  
de resultados e ampliação dos conhecimentos.

Compreender a  Terra através do Espaço
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FICHA DE REGISTO  12
PARA ONDE VAI A CHUVA?

www.cienciaviva.pt/esero

Analisa o boletim meteorológico. 
a. Qual o dia em que se prevê maior precipitação?

b. E o dia em que a temperatura será maior?  
 
c. E o dia em que iremos ter uma temperatura menor? 
 
d. Achas que há algum dia propício para tomar banho de mar? 

 e. Se quisesses ir dar um passeio na quarta-feira, irias de manhã ou de tarde?
 
 
 
 
 

 

f. Este mapa apresenta apenas previsões. Em que dia ou dias consideras que há maior   
    probabilidade de as previsões estarem corretas? Em que te baseias para dizer isso?



FICHA DE REGISTO  12
PARA ONDE VAI A CHUVA?

TESTA O TEU PLUVIÓMETRO. RESPONDE ÀS SEGUINTES QUESTÕES: 
O pluviómetro deixa sair água? Sim / Não 
 
Podes medir a quantidade de chuva que caiu? Sim / Não  
 
A chuva consegue cair para dentro do pluviómetro?       Sim / Não  
 
O pluviómetro é transparente? Sim / Não

 
MEDIR A CHUVA 
Quanta chuva caiu? Anota a tua resposta aqui. 

 1.º dia  2.º dia  3.º dia  4.º dia  5.º dia
previsão / mm 
chuva / mm

 
 PARA ONDE VAI A ÁGUA?

O teu pluviómetro está cheio de água. Mas o pavimento não está molhado. 
a) Para onde foi a água?

www.cienciaviva.pt/esero



FICHA DE REGISTO  12 

PARA ONDE VAI A CHUVA?

www.cienciaviva.pt/esero

b) Este desenho representa o ciclo da água. Compara-o com a imagem dada pelo  
    professor. Recorta os desenhos em baixo e cola-os nos espaços correspondentes  
    à etapa certa no ciclo da água.
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PESO NA TERRA 9.8 N

PARA UMA MASSA DE 1 kg

PESO NA LUA 1.6 N

Estas	fichas,	dirigidas	a	todos	os	anos	 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, apresentam 
propostas de atividades que exploram 
conceitos matemáticos.

A primeira ficha relaciona a noção de 
grande, pequeno e ampliação através 
de exemplos da utilização de lentes, 
quer em situações do dia a dia, quer em 
telescópios.	As	razões	de	semelhança	
entre figuras geométricas é um dos 
conceitos que se poderá introduzir na 
sala de aula com base na apresentação 
desta ficha.

A segunda ficha permite introduzir o 
conceito de infinito e, para os mais novos, 
os conceitos de número e de quantidade. 
Os alunos deverão ficar com a noção de 
que o Universo tem uma imensidão de 
astros, como as estrelas, por exemplo, 
e	que	não	é	possível	contá-las,	tal	como	
não faz sentido contarmos os grãos de 
areia de uma praia. 

A	ficha	número	três	a	propósito	das	
constelações sugere uma atividade 
adaptável quer ao 1.º ciclo quer  
ao pré-escolar. 

A ficha número quatro aborda um tema 
sempre muito apelativo para os alunos,  
os foguetões.  Dado que esta ficha contém 
sugestões de atividades para trabalhar em 
2 e 3 dimensões, adapta-se ao estudo das 
figuras	e	dos	sólidos	geométricos	com	a	
utilização dos conceitos de área e volume.

As atividades sobre comida espacial  
e gravidade abordam conceitos como  
o peso e a massa, que os alunos em geral 
confundem. É importante que fiquem 
com a ideia correta acerca destas duas 
grandezas.

INTRODUÇÃO

Fig. 27 - Quanto pesa?

Compreender a  Terra através do Espaço
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 * Vejamos o seguinte exemplo:

Matematicamente	o	valor	da	força	gravítica	
que atrai para a Terra um corpo com a 
massa de 1 kg tem o valor de 1 quilograma- 
-força (kgf) e corresponde ao seu peso.  
É calculado como o produto da massa pela 
aceleração, ou seja:

Peso = 1 (kg) x 9.8 (m/s2) = 9,8 N (newton) = 
= 1 kgf (quilograma-força)

 Assim, na Terra, um objeto com a massa 
de	30	kg	é	atraído	por	uma	força	gravítica	
(peso do corpo) cujo valor é 30 kgf, ou seja, 
mais ou menos 300 N.

Na	Lua,	como	a	aceleração	gravítica	é	de	 
1,6	m/s2, o nosso objeto de 30 kg seria 
atraído	para	a	sua	superfície	com	uma	força	
cujo	valor	seria	30	kg	x	1,6	m/s2 ou seja cerca 
de 48 N um valor menor do que na Terra mas 
com a mesma quantidade de matéria.

Devido à massa e o peso serem 
representados, na Terra, pelo mesmo valor, 
respetivamente, em kg e kgf, no dia-a-dia, 
consideram-se	ambos	“equivalentes.”	

Faz-se notar que uma das propriedades 
que caracterizam um objeto é a sua massa. 

Consideremos um objeto que tem na 
sua constituição matéria diversa e 
determinemos a sua massa numa balança 
comum e anotemos – 30 quilogramas. 

Se partirmos esse objeto em metades iguais 
e	pesarmos	uma	das	metades	concluímos	
que a massa dessa metade passou a ser  
de 15 quilogramas. Cada uma das duas 
metades é um objeto diferente. 

Assim, lembramos que:

 * Quando se diz que a gravidade é 
praticamente idêntica em todos os 
locais da Terra, estamos a referir-nos 
à aceleração da gravidade terrestre 
que, como qualquer aceleração, 
é responsável pela variação da 
velocidade dos corpos por intervalo 
de tempo. Acontece que na Terra  
a aceleração da gravidade tem  
o valor aproximado de 9,8 m/s2  
ou, se arredondarmos às unidades, 
terá o valor de 10 m/s2.

 * Na	Lua	esse	valor	é	cerca	de	1,6	m/s2    
(1/6	da	aceleração	da	gravidade	 
na Terra). É essa a razão pela qual  
os	astronautas,	na	superfície	da	Lua,	 
se deslocam aos saltos, como se vê  
nos	filmes.

 * E porque é que o facto de a gravidade 
na Lua ser menor faz com que os 
mesmos objetos (massa igual) sejam 
menos pesados na Lua do que na 
Terra? Essa explicação é dada através 
da existência de uma força designada 
por força gravítica ou peso. 

Fig. 28 - Quanto pesa?

TERRA
80 kgf

LUA
13.28 kgf

MARTE
30.16 kgf
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g	=	6,67.10-11	x	6,0.1024	/	(6,4.106 + 3,5.105)² 
g	=	40,02	.1013	/	(67,5.105)² 
g	=	40,02.1013	/	4556,25.1010 
g	=	4,002.1014	/	4,556.1013  
g	=	0,878	.10¹	=	8,78	m/s²

Ou seja, a aceleração da gravidade na zona 
de altitude a que orbita a ISS é apenas uma 
unidade	menor	que	na	superfície	da	Terra.	
Essa	diferença	(1	m/s²)	não	justifica	 
a	afirmação	“na	estação	espacial	 
não	existe	gravidade”. 

Então porque vemos os astronautas  
“a flutuar”?

A aceleração da gravidade a uma distância 
de	350	km	da	superfície	terrestre	é	
efetivamente tão intensa que obriga a 
estação a viajar a uma grande velocidade 
em	órbita	da	Terra,	mais	exatamente	a	
cerca de 28000 km/h, pois se a velocidade 
fosse menor, cairia no solo.

Ora vejamos: 
A	velocidade	de	um	corpo	em	órbita	
circular ao redor da Terra pode ser 
determinada	por:	g	=	v2 / r

Sendo	g	=	8,78	m/s²	e	d	=	(R+h)	=	6,75.106 m:

v	=	7698,4	m/s	ou	27.714	km/h	
aproximadamente. 

 
O que corresponde ao valor da velocidade 
que a Estação Espacial Internacional  
deve atingir para não cair na Terra.  

Outro	assunto	que	gostaríamos	de	
abordar prende-se com o facto de os 
astronautas dentro da Estação Espacial 
Internacional (ISS) estarem em ambiente 
de microgravidade. 

O que é a microgravidade?

Matematicamente a aceleração da 
gravidade é determinada por g = G.M/d². 

Sendo	“d”	a	distância	do	ponto	considerado	
até	ao	centro	da	Terra.	Se	“R”	é	o	raio	da	
Terra	e	“h”	a	altitude	a	que	se	encontra	a	
Estação	Espacial	(ISS),	então	d	=	R	+	h.

A constante gravitacional G tem o valor 
de	6,67.10-11 m3 kg-1 s-2 no Sistema 
Internacional de Unidades (SI).  
A massa da Terra, M, é aproximadamente 
6,0.1024 kg e o raio médio da Terra, R,  
é	igual	a	6,4.106	m. 

Com esses dados podemos calcular  
a	aceleração	da	gravidade	na	superfície	 
da Terra:  
g	=	6,67.10-11	x	6,0.1024	/	(6,4.106)2 
g	=	9,8	m/s²

Já	a	350	km	da	superfície,	teremos: 
g	=	G.M/(R+h)²

Fig. 29 - Alexander Gerst em treino de imponderabilidade

Compreender a  Terra através do Espaço
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Mas então porque é que na ISS  
não se sentem estas acelerações? 

Para encontrarmos a resposta vamos 
pensar no caso de uma pessoa dentro  
de um elevador.

Essa	pessoa	está	sujeita	à	força	gravítica	 
e	à	reação	do	chão	sobre	si	própria.	 
Vamos designar pelas letras P (força 
gravítica)	e	N (reação normal).

A resultante destas forças é  
R=P-N   (1)          
e pela segunda lei de Newton será  
R=m.a em que m é a massa do corpo  
e a é a aceleração da gravidade. 

Para alguém no interior de um elevador, 
a	sua	aceleração	é	a	do	próprio	elevador.	
Se o elevador estiver a descer com uma 
aceleração igual à da gravidade  
(g	=	9,77	m/s²)	a	força	resultante	que	atua	
sobre a pessoa será a sua massa vezes 
essa aceleração. Neste caso essa força 
resultante é igual ao peso da pessoa. 
Portanto	será	R=P.

Substituindo na expressão (1)  o R por P 
a	expressão	será	P=P-N	portanto	N	é	zero	
ou seja a força que o chão exerce sobre 
a pessoa é zero e a pessoa sente-se sem 
peso, numa situação de imponderabilidade. 
Seria a situação de um elevador cujo 
cabo se partisse. É o que acontece 
aos astronautas na Estação Espacial 
Internacional.     Fig. 30 - Em queda livre
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Materiais

* Fotografias	com	diferentes	graus	de	ampliação	(anexo) 
* Infografia	sobre	a	ampliação	de	uma	figura	(anexo) 
* Infografia	com	traçado	auxiliar	para	aumentar	 
  um desenho (anexo) 
* Ficha de registo 13 e 14 (anexo) 
*	 Copos	transparentes	com	a	forma	cilíndrica	com	água 

* Lupas 
* Elásticos  
*	 Película	aderente 
* Pincéis 
* Frasco conta-gotas 

Nível aconselhado

1.º Ano   |   2.º Ano   |    4.º Ano 
 
Resultados pretendidos de aprendizagem

* Ficar a saber que se podem utilizar instrumentos  

			(como	lupas,	microscópios	e	telescópios	para	observar	um	objeto	com	maior	pormenor) 

* Aprender a utilizar a lupa

* Ficar a saber que uma gota de água e um copo de água circular também têm um efeito ampliador 

*	 Ficar	a	saber	que	um	telescópio	faz	com	que	as	coisas	pareçam	muito	maiores,	 

   permitindo ver melhor as estrelas e os planetas

Questão-Problema

Como se consegue ampliar as imagens dos objetos?  

E por que razão necessitamos de ampliar as imagens dos objetos?

60:00
FICHA 1

OLHEM! GRANDE  
E PEQUENO!

MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA
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Atividade

1 - Grande e pequeno

 * Distribuir	as	fotografias	a	cada	grupo	de	alunos.	Pedir	que	identifiquem	conjuntos	com	
fotografias	que	contenham	o	mesmo	objeto	ou	parte	dele.	

 * Depois de formados os conjuntos, os alunos devem descrever e registar o que veem nas 
fotografias:	O que acham que é? As fotografias parecem idênticas? Levar os alunos a perceber 
como	se	consegue	observar	melhor	determinados	pormenores	nas	fotografias	ampliadas,	
mas que perdemos uma visão do contexto onde os objetos estão inseridos. Conseguem 
identificar a parcela das fotografias que corresponde às fotos ampliadas? O que podem observar 
nas fotografias sem ampliação que não conseguem ver nas fotos ampliadas?

 * Pedir aos alunos que tentem explicar como foram obtidas as fotos introduzindo  
os conceitos de grande, pequeno, maior, menor, ampliação e escala.

 * Perguntar aos alunos o que podemos utilizar para ampliar. Mostrar-lhes a lupa e, se algum 
dos	alunos	tiver	óculos,	utilizá-los,	se	possível.	Explicar	como	utilizar	uma	lupa.	 
Os	óculos	também	são	uma	espécie	de	lupa.	Porque motivo é útil ter uma lupa ou óculos?

2 - Ampliar a natureza

 * Esta	atividade	pressupõe	uma	saída	para	o	exterior	(jardim,	pátio).	Os	alunos	deverão	
levar um pequeno recipiente de plástico transparente e um pincel para recolher pequenos 
animais ou folhas, e colocar no recipiente. 

 * Avisar os alunos que têm de ser muito cuidadosos com os pequenos animais.  
Ajudar os alunos a apanhá-los, utilizando um pincel para os transferir para o recipiente. 

 * Tapar	os	recipientes	com	película	aderente,	prendendo-a	com	um	elástico	e	certificar-se	
de	que	existe	ar	fresco	suficiente	para	os	pequenos	animais	respirarem.	Quando	todos	os	
alunos tiverem uma folha ou um pequeno animal no recipiente, regressar à sala de aulas.

 * Encorajar	os	alunos	a	desenhar	na	ficha	de	registo	13	(anexo)	o	que	veem,	observando	com	 
e sem uma lupa. 

 * Falar com os alunos sobre os desenhos. As folhas e os pequenos animais tinham uma 
aparência diferente quando vistos através da lupa? O que era diferente? Era o que eles 
esperavam? Perguntar por que motivo uma lupa pode ser útil. 



MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA

259

 * Explicar que uma lupa ajuda a ver melhor os objetos. Uma lupa que nos ajuda a ver coisas 
a	uma	grande	distância	chama-se	telescópio.	Um	telescópio	é	muito	útil	para	observar	
as estrelas ou planetas que estão a uma grande distância. Mostrar fotos de planetas e 
estrelas	e	falar	do	Telescópio	Espacial	Hubble.	Referir	que	podemos	encontrar	estrelas	em	
todo	o	Universo,	que	o	Universo	é	um	grande	espaço	em	redor	da	Terra	e	que	um	telescópio	
nos permite ver coisas no Universo que não conseguimos ver usando apenas os olhos.

 * No	final	da	aula,	levar	os	alunos	para	o	exterior	e	libertar	os	pequenos	animais	e	as	folhas.

 3 – A água como lupa 

 * Entregar a cada um dos alunos uma folha de papel com um texto escrito em letra pequena, 
um frasco conta-gotas com a água e um copo com água e pedir-lhes que utilizem os 
materiais que se encontram à sua disposição de forma a conseguir ampliar as letras.  
Os	alunos	devem	registar	as	suas	hipóteses	e	debater	com	os	colegas	e	o	professor.

 * Os alunos deverão chegar à conclusão que uma gota de água e um copo com água atuam 
ambos como lupa.

4 - Como ampliar figuras?

 * Pedir aos alunos para desenharem um quadrado.

 * Pedir aos alunos que desenhem uma ampliação do quadrado na folha de papel 
quadriculado	na	ficha	de	registo	14	(anexo).

 * Indicar	aos	alunos	como	proceder	para	ampliar	figuras.	Mostrar	exemplo	de	uma	ampliação	
(anexo).	Neste	caso	a	medida	de	um	lado	(ou	da	diagonal)	de	cada	quadrado	na	figura	menor	
foi ampliada para o dobro do comprimento.

 * A	segunda	figura	foi	obtida	por	ampliação	da	primeira.

Fig. 31 - A água como lupa

Compreender a  Terra através do Espaço
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Outra forma de fazer ampliações (traçado auxiliar para aumentar um desenho em anexo)

Pedir aos alunos para:

 * Desenhar	a	figura	contendo	os	pontos	A,	B,	C,	D	e	E,	seguindo	o	exemplo	dado.

 * Marcar	um	ponto	fixo	P	no	exterior	da	figura.

 * Traçar os segmentos de reta unindo o ponto P sucessivamente aos pontos A, B, C, D e E.

 * Medir o comprimento do segmento de reta PA e prolongá-lo traçando o segmento PA´ que 
tem o dobro do comprimento.

 * Proceder de igual modo com os outros segmentos de reta obtendo-se os pontos B´; C´; D´e E`.

 * Finalmente	traçar	a	figura	final,	em	que	cada	lado	terá	o	dobro	do	comprimento	do	lado	 
da	figura	inicial.	

Observações

Esta	atividade	ajusta-se	a	diferentes	níveis	etários	e	poderá	servir	de	introdução	para	os	
conceitos escalas, maior, menor, ampliação e redução.

Site com escalas e dimensões do Universo para amplicação da atividade. 
http://htwins.net/scale2/lang.html

As	figuras	desenhadas	em	papel	quadriculado	poderão	ser	utilizadas	para	abordar	a	noção	 
de área com os alunos. Sugerimos que a atividade 3 possa servir para a exploração do conceito  
de	ampliação	e	do	funcionamento	de	instrumentos	como	lupas	e	telescópios.	

Estas atividades enquadram-se nas fases de exploração, explicação  
e ampliação de conhecimentos da metodologia IBSL.







EXEMPLO 
DE UMA AMPLIAÇÃO
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FICHA DE REGISTO  14 

AMPLIA O DESENHO
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Materiais

*	Fotografia	de	um	céu	estrelado	(anexo) 
* Ficha de registo 15 (anexo) 
* 3 recipientes de tamanhos diferentes transparentes 
* Papel A4 de cores diferentes (branco, azul, amarelo) 
* Pauzinhos de gelado de madeira ou de espetada 
*	Garrafão	transparente	com	areia	da	praia 

* 1 cartolina preta 
* Tintas de diferentes cores 
* Berlindes 
* Pincéis 
* Escovas de dentes 
* Lápis de cor 

60:00

Nível aconselhado

Pré-escolar   |    1.º Ano   |    3.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

* Ficar a saber que as estrelas emitem luz

*	Ficar	a	saber	que	é	possível	ver	as	estrelas	à	noite	(se	nã
o	estiver	nublado)

* Ficar a saber que o Sol é uma estrela

* Ficar a saber que existem muitas e muitas estrelas

* Praticar a contagem

* Praticar a escrita e a leitura de números 

Questão-Problema
Quantas estrelas há no céu?

FICHA 2
TANTAS E TANTAS 
ESTRELAS!

MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA
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MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA

Atividades 

1 - Quantas estrelas existem?

 * Formar	um	círculo	com	os	alunos	e	mostrar	dez	berlindes.	 
Perguntar: Quem acha que existem mais estrelas do que estes berlindes? Contar os berlindes  
e colocá-los num recipiente transparente. Indicar que existem mais do que dez estrelas. 

 * Colocar outras questões idênticas: Existem mais estrelas do que alunos na sala de aula? 
Contar o número de crianças e colocar igual número de berlindes num segundo recipiente 
transparente. Indicar que existem mais estrelas do que crianças na aula. 

 * Num terceiro recipiente juntar todos os berlindes dos dois recipientes anteriores  
e	acrescentar	berlindes	até	ficar	cheio	(se	não	tiver	berlindes	suficientes	utilizar	 
pequenas pedras). Perguntar de novo aos alunos se acham que existem mais estrelas  
do que berlindes no terceiro recipiente. 

 * Mostrar	aos	alunos	o	garrafão	com	a	areia.	Perguntar	se	acham	possível	contar	 
os grãozinhos de areia. Indicar que existem mais estrelas do que grãos de areia  
dentro do garrafão.

 * Explicar que existem tantas estrelas que necessitamos de computadores para as contar. 

 * Iniciar novo diálogo com os alunos:  
Já alguma vez viram estrelas? Que aspeto tinham? Eram muitas? As estrelas emitem luz? 
Quando é que se vêm as estrelas? O Sol também é uma estrela?

 * Mostrar as fotos com o céu estrelado. Que veem na imagem? As estrelas emitem luz.  
O Sol também é uma estrela? O Sol emite tanta luz que até temos dia quando estamos  
virados para ele. Explicar porque é que as estrelas se veem melhor à noite. A luz do Sol 
durante o dia é tão intensa que não nos permite ver as outras estrelas que estão muito longe  
de nós. Os alunos deverão perceber que existem mais estrelas no Universo que grãos  
de areia na Terra e que não as vemos durante o dia devido à luz do Sol, que é a estrela  
que	está	mais	perto	de	nós.
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2 - Fazer um céu estrelado

 * Dar aos alunos uma folha de papel A4 da cor que desejarem indicando que é de noite. 
Os	alunos	deverão	pintar	a	folha	de	papel	A4	com	a	“cor	da	noite”.	Indicar	aos	alunos	que	
deverão pintar as estrelas. Dar a cada criança um pauzinho de gelado e uma escova de 
dentes. Deixar os alunos escolherem a(s) cor(es) que desejam para pintarem as estrelas.

 * Indicar que as estrelas verdadeiras também têm cores diferentes (azul, branco, amarelo, 
vermelho). Dar a cada aluno uma cartolina preta. Molhando a escova de dentes na tinta 
e mantendo as cerdas da escova de dentes voltadas para baixo passar um pauzinho de 
gelado	pelas	mesmas,	é	possível	fazer	muitos	pontos/salpicos	pequenos	no	papel.	 
Estes pontinhos são as estrelas.

 * Pedir	aos	alunos	que	mostrem	o	que	fizeram.	Voltar	a	referir	o	que	são	as	estrelas	e	quando	
é	que	são	visíveis.	Perguntar	aos	alunos	se	sabem	quantas	existem	no	Universo.

Fig. 32 - Fazendo estrelas 
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3- Contar estrelas

 * A	ficha	de	registo	15	contém	desenhos	de	“estrelas”.	Distribuir	a	ficha	de	registo	aos	alunos	
que sabem contar. Pedir-lhes que escrevam o número de estrelas de cada desenho.

 * Com	os	restantes	alunos,	contar	em	conjunto	quantas	estrelas	estão	na	ficha	de	registo.	

 * Encorajar os alunos a desenharem o número correto de estrelas para os números 
apresentados	na	ficha.

4- Observações

Nota: Na realidade as estrelas são redondas, não apresentando o aspeto pontiagudo que 
normalmente se utiliza a sua representação. 

 * Esta	ficha	tem	como	objetivo	principal	o	reconhecimento	pelos	alunos	da	existência	de	um	
número	infindo	de	estrelas.	Poderá	ser	utilizada	como	exploração, motivação e explicação, 
segundo	a	metodologia	IBSL,	de	acordo	com	o	nível	etário	dos	alunos.

MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA
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TANTAS E TANTAS ESTRELAS!
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Materiais

* Folhas A3 de cartolina 
* Folha A3 com o desenho das constelações Peixes, Leão e Escorpião (anexo V) 
* Representações de algumas constelações (anexo) 
*	Ficha	de	registo	16	(anexo) 
* Pauzinhos de espetada 
* Lanternas 
* Paus 
* Papel A4 
* Cola 
* Agrafador 
* Fio 
*	Câmara	fotográfica 

60:00

Nível aconselhado

Pré-escolar   |    1.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

* Ser capaz de reconhecer algumas constelações

*	Ficar	a	saber	que	uma	constelação	é	constituída	por	diferentes	estrelas

*	Saber	que	as	figuras	que	representam	as	constelações	são	imaginárias	e	foram	criadas	por	pessoas

 
Questão-Problema

O que são constelações?

FICHA 3
UMA LANTERNA  
DE ESTRELAS

MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA
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MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA

Atividades

1- Que constelações reconhecem?

 * Distribuir	aos	alunos	as	imagens	de	constelações	(anexo)	e	perguntar-lhes	que	figuras	
estão	representadas.	Explicar	que	chamamos	constelações	a	estas	figuras.	

 * Observar cada constelação e descrever a aparência e como se chama. Explique que,  
há muito tempo atrás, as pessoas pensavam que era esta a aparência das constelações 
se imaginassem unir as estrelas com a ajuda de linhas. Explicar que existem muito mais 
estrelas do que aquelas que estão representadas.

 * Mostrar	os	desenhos	das	constelações	da	ficha	de	registo	16	e	comparar	com	as	figuras	
anteriores.	Ajudar	os	alunos	a	identificarem	as	constelações	da	ficha:	Leão,	Peixes	 
e Escorpião. 

2 - Fazer uma lanterna de estrelas

 * Entregar a cada aluno uma folha de cartolina A3, uma folha de papel A3 com as 
constelações e um pauzinho de espetada. Pedir aos alunos para colarem as folhas  
na cartolina. 

 * Ajudar	os	alunos	a	furarem	a	cartolina	nos	sítios	das	estrelas.	Devem	fazer	buracos	
grandes, caso contrário a luz não brilhará bem através deles. Enrolar a cartolina de modo  
a formar um cilindro e agrafe as margens uma à outra. 

 * Fazer	dois	orifícios	no	topo	e	atar	com	fio	um	orifício	ao	outro.	Pendure	a	lanterna	num	pau	 
e	utilizar	fio	para	pendurar	uma	fonte	de	luz	no	interior	da	lanterna.	As	lanternas	estão	prontas.

Fig. 33 - Lanterna de estrelas
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3 - Deixar as estrelas brilharem

 * Apagar as luzes e/ou fechar os estores na sala de aulas. Pedir aos alunos para ligar  
as luzes no interior das lanternas. Perguntar-lhes o que veem na sua lanterna. Explicar que 
os pontos de luz na sua lanterna formam uma constelação. Os pontos de luz simulam  
as	estrelas.	Tirar	uma	fotografia	de	cada	criança	com	a	sua	lanterna	e	imprimir	uma	cópia	
da	fotografia	para	cada	criança.	Conseguem reconhecer as constelações nas fotografias?

Observações

Se	os	alunos	tiverem	dificuldade	para	construir	a	lanterna	nesta	atividade,	podem	em	alternativa	
utilizar uma caixa de sapatos com tampa. Colar numa das paredes da caixa o desenho de uma 
constelação	e	com	a	ajuda	de	um	lápis	ou	um	furador	abrir	buracos	no	sítio	das	estrelas.	Colocar	
uma lanterna elétrica dentro da caixa. Fechar a luz da sala e mostrar aos alunos o efeito produzido.

As	atividades	de	aprendizagem	nesta	ficha	enquadram-se	nas	fases	de	motivação, exploração 
e explicação numa perspetiva IBSL.

Compreender a  Terra através do Espaço





FICHA DE REGISTO  16 

QUAIS SÃO AS CONSTELAÇÕES REPRESENTADAS?





CON
STE

LAÇ
ÃO 

 LE
ÃO



CON
STE

LAÇ
ÃO 

 
URS

A M
AIO

R



CON
STE

LAÇ
ÃO 

 CA
RNE

IRO



CON
STE

LAÇ
ÃO 

 CA
RAN

GUE
JO



CONSTELAÇÃO  ORION  (O CAÇADOR)



CON
STE

LAÇ
ÃO 

 ES
COR

PIÃ
O



CONSTELAÇÃO  TOURO



CON
STE

LAÇ
ÃO 

 DR
AGÃ

O



CONSTELAÇÃO  PEIXES



CONSTELAÇÃO  
ANDRÓMEDA



299 Compreender a  Terra através do Espaço

Materiais

*	Fotografias	de	foguetões	(anexo) 
* Foguetão para montar em 3D (anexo V) 
*	Triângulos,	quadrados,	retângulos	e	círculos	em	papel 
*	Ficha	de	registo	17 
* Embalagem com pastilhas Alka Seltzer 
*	Garrafa	de	água	 
*	Sólidos	geométricos	 
*	Caixa	de	rolo	de	película	fotográfica 
* Cola 
* Papel A4 

Nível aconselhado

3.º Ano   |    4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*	Reconhecer	algumas	formas	geométricas:	círculos,	triângulos,	retângulos	e	quadrados

* Ficar a saber que aspeto tem um foguetão

* Reconhecer o som do lançamento de um foguetão 

Questão-Problema

O que são foguetões?

60:00
FICHA 4
VAMOS FAZER 
FOGUETÕES

MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA
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MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA

Atividades 

1 - Explorar um foguetão

 * Mostrar	um	vídeo	sobre	o	lançamento	de	foguetões	(link	anexo).

 * Iniciar	o	diálogo	com	os	alunos	sobre	o	filme:	Para que serve? Para onde vai? Já viram alguma 
vez lançar fogo-de-artifício? Que tipo de som faz um foguetão verdadeiro ao ser lançado?

 * Envolver os alunos na simulação do lançamento de um foguetão. Deverão agachar-se  
no chão, iniciar uma contagem decrescente a partir de 10 e saltar para o ar, fazendo  
o som que melhor imite o som produzido por um foguetão.

 * Indicar aos alunos que vão construir um foguetão. Para isso mostrar primeiro algumas 
fotografias	de	foguetões	e	pedir	aos	alunos	que	desenhem	o	foguetão	que	vão	construir.	

 * Distribuir uma folha de papel com formas geométricas, triângulos, quadrados, retângulos  
e	círculos	e	pedir		aos	alunos	que	os	recortem	de	forma	a	construírem	um	modelo	em	2D.

 * Perguntar aos alunos: Quantos triângulos, quadrados, retângulos e círculos foram necessários 
para construírem o foguetão. E quantas peças usaram no total?

 * Distribuir	os	sólidos	geométricos	pelos	alunos,	divididos	em	grupo,	para	estes	construírem	
modelos 3D dos seus foguetões. 

 * Pedir	a	cada	grupo	de	alunos	que	registe	o	número	de	cubos,	pirâmides,	paralelepípedos	
e	esferas	que	foram	necessários	para	construir	o	seu	foguetão	e	quantos	sólidos	
geométricos usaram no total.

2 - 2D ou 3D? Áreas ou volumes?

 * Debater as diferentes formas do foguetão. Os alunos devem comparar os modelos 2D  
com os 3D. Uns são planos enquanto outros ocupam espaço (volume). Os foguetões  
de	papel	só	podem	ficar	na	horizontal	sobre	a	mesa,	mas	os	foguetões	feitos	com	blocos	
podem	ficar	na	vertical.
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3 - Como fazer um foguetão químico

 * Encher	até	metade	uma	caixa	de	rolo	de	película	fotográfica	com	água.

 * Colocar um quarto de comprimido Alka-seltzer dentro da caixa do rolo.

 * Tapar imediatamente a caixa, virá-la ao contrário e colocá-la no chão.

 * Esperar um pouco e observar a projeção da caixa no ar simulando a elevação de um foguetão.

 * Os alunos deverão em grupo procurar 
explicar o que aconteceu dentro da caixa  
que provocou o seu lançamento.

 * Após	a	recolha	das	diversas	opiniões	 
dos alunos o professor deverá explicar  
o	fenómeno	que	ocorreu.

 
Em anexo encontra-se um modelo de foguetão para recortar e montar em 3D.

Observações

No seu conjunto estas atividades enquadram-se nas fases de motivação, exploração  
e explicação da metodologia IBSL. As atividades 2 e 3 pretendem ainda desenvolver  
a fase de avaliação da metodologia IBSL.

Vídeo	com	o	lançamento	de	foguetões:	 
www.youtube.com/watch?v=bkZac30P5DM

Vídeo	com	imagens	recolhidas	com	câmaras	instaladas	no	foguetão: 
www.youtube.com/watch?v=zyq5eN9C4Cc

Fig. 34 - Foguetão químico
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Materiais

* Caixas com o equivalente ao peso de uma massa de 1 kg   
   de água em vários planetas 
*	Ganchos	de	cabelo	com	clip	metálico	(ferro) 
* Fichas de registo 18, 19, 20, 21a e 21b (anexo) 
*	Fotografias	da	Estação	Espacial	Internacional	(anexo) 
* Recipiente de plástico 
* Molas da roupa 
* Contas de madeira 
* Bolas de pingue-pongue 
* Rolhas de cortiça 
* Elásticos de cabelo 

* Elásticos comuns 
* Ímanes 
* Pregos 
* Clipes 
* Pedras 
* Berlindes  
*	Cronómetro 
* Fita-cola 
*	Afia-lápis 
* Balanças 

60:00
FICHA 5
O QUE FAZ  
A GRAVIDADE?

Nível aconselhado

1.º Ano  |    3.º Ano   |    4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

* Ficar a saber o que é uma força de atração

* Descobrir que na Terra apenas podemos flutuar em condições especiais como por exemplo dentro de água

* Reconhecer os efeitos da força da gravidade

* Ficar a saber que a gravidade e a força da gravidade têm valores diferentes conforme o planeta

*	Ficar	a	conhecer	a	força	de	atração	dos	ímanes

Questão-Problema

O que faz a gravidade?

MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA
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MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA

 Atividades

1 – Há forças e forças...

 * Mostrar aos alunos que existem diferentes tipos de força através das seguintes situações:

1.	 Pedir	aos	alunos	que	aproximem	o	íman	do	clipe	e	registar	o	que	acontece. 
2.	 Os	alunos	devem	puxar	a	cadeira	e	verificar	que	esta	se	move. 
3. Os alunos devem dar um pulo no ar. Todos regressam ao chão.

 * Explicar aos alunos que existem diferentes tipos de forças. No primeiro caso chama-se 
força de atração magnética. No segundo caso a cadeira move-se, porque se exerce  
uma força na cadeira. Esta força provém dos músculos dos alunos por isso é designada 
por força muscular. No último caso os alunos regressam todos ao chão porque a Terra  
os está a atrair com uma força. E esta força chama-se força da gravidade.  
A força da gravidade mantém todas as pessoas e animais do mundo no chão, de maneira 
a não flutuarmos no ar. Os pássaros podem parecer que flutuam no céu, mas têm que se 
esforçar	muito	para	permanecerem	a	voar.	Se	não	o	fizerem,	então	a	força	da	gravidade	
volta a trazê-los de volta para o chão.

2 - Investigando a força da gravidade

 * Em grupo os alunos deverão investigar o que acontece a vários objetos quando se lançam 
ao	ar	ou	se	deixam	cair	(sugerem-se	os	objetos	da	ficha	de	registo	18,	anexo).	 
Explicar	como	funciona	o	cronómetro.

 * Um dos alunos de cada grupo deverá subir para cima da mesa de trabalho e deixar cair  
os objetos para o chão. Os outros irão anotar a direção da queda dos objetos e o local  
onde	cada	um	caiu	e	o	tempo	de	queda	na	ficha	de	registo	19	(anexo).

 * O aluno deverá também lançar ao ar os ganchos de cabelo, os elásticos, as rolhas  
e os clipes, repetindo-se o procedimento anterior.

 * Após	esta	atividade	verificar	que	a	gravidade	faz	com	que	todos	os	objetos	caiam	mas	 
que	é	diferente	onde	caem,	o	tempo	que	demoram	a	cair	e	também	a	sua	trajetória.

 * Dar a cada um dos alunos duas folhas de papel A5. Pedir aos alunos que amachuquem  
uma das folhas até formar uma bola. Depois devem deixar cair a bola de papel e a folha  
(na horizontal) da mesma altura e, simultaneamente, comparar a forma como ambas caem.
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 * Concluir que a força de gravidade da Terra faz com que todos os corpos cheguem  
ao	solo	mas	que	a	forma	como	caem,	a	posição	em	que	ficam	e	o	tempo	de	queda	
dependem de fatores como a forma dos objetos, do atrito com o ar e outros.

3 - Quanto pesas?

 * Após	os	alunos	terem	percebido	que	a	força	da	gravidade	é	responsável	pela	queda	 
dos corpos para a Terra perguntar aos alunos o que acontecerá noutros planetas.

 * Dar	a	cada	grupo	de	alunos	uma	caixa	fechada,	identificada	com	o	nome	de	um	planeta	 
e contendo material equivalente ao peso de uma massa de água de 1 kg na Terra.

 * Pedir	aos	alunos	que	pesem	a	sua	caixa	na	balança	e	anotem	o	resultado	na	ficha	 
de registo 20 (anexo).

 * Sabendo o seu peso na Terra os alunos deverão calcular o peso que teriam se fossem  
para o respetivo planeta (tabela 11). 

 * Fazer um cartaz com os resultados da atividade.

4 - Investigando o magnetismo

 * Dar	a	cada	grupo	de	alunos	um	íman	e	o	conjunto	de	objetos	sugeridos	na	ficha	de	registo	18.		

 * Pedir	aos	alunos	para	pensarem	quais	os	objetos	que	serão	atraídos	pelos	ímanes	e	quais	
não	serão	e	desenhar	os	objetos	nos	espaços	da	ficha	de	registo	21a	(anexo)	de	acordo	
com as suas previsões. 

 * De	seguida	devem	testar	cada	objeto	usando	o	íman.	Separar	os	objetos	em	dois	grupos:	
os	que	são	atraídos	pelo	íman	e	os	que	não	são	atraídos	pelo	íman.

 * Comparar com as suas previsões e anotar as suas conclusões. Para isso devem recortar 
as	figuras	da	folha	de	atividade,	e	colá-las	na	ficha	de	registo	21b	(anexo).

Compreender a  Terra através do Espaço
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Observações

Nesta atividade pode explicar que se não houvesse resistência do ar todos os corpos cairiam  
ao	mesmo	tempo.	Pode	sempre	planificar	uma	visita	de	estudo	a	um	centro	ou	museu	 
de ciência onde possam ver a funcionar o tubo de Newton (tubo de vidro no interior do qual 
se	produz	vácuo	e	se	fazem	cair	diferentes	objetos),	ou	visualizar	um	vídeo	que	mostre	esta	
experiência, como por exemplo através do link:

http://youtu.be/E43-CfukEgs

As atividades 1 e 2 são adequadas para motivação e exploração numa perspetiva IBSL, 
enquanto que as atividades 3 e 4 podem ser dinamizadas para ampliar os conhecimentos e 
para os alunos avaliarem os seus resultados.

Anexos

Outros	vídeos	com	exemplos	de	actividades	sobre	a	força	da	gravidade:

http://youtu.be/5C5_dOEyAfk

http://youtu.be/_mCC-68LyZM
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    OBJETO   COMO E ONDE CAIU     TEMPO
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O QUE FAZ A FORÇA DA GRAVIDADE?



QUANTO PESAS?

A tua caixa é do planeta ________________________________________

Coloca na balança e anota o valor medido ____________________________

Qual o teu peso na Terra? _______________________________________

Calcula o teu peso no planeta: 

O meu peso na Terra é ______________ enquanto em __________________ 
eu pesaria ________________

www.cienciaviva.pt/esero

FICHA DE REGISTO  20 

O QUE FAZ A FORÇA DA GRAVIDADE?
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FORÇA MAGNÉTICA
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FORÇA MAGNÉTICA
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Materiais

*	Vídeos	e	fotografias	sobre	a	vida	 
   na Estação Espacial Internacional (anexo) 
* Sumo em embalagen tipo Capri-sonne ® 
* Esparguete à bolonhesa desidratado  
* Enchidos laminados em embalagens de vácuo 
* Sacos de plástico para sandes 
* Maçã fresca 
* Maçã desidratada aos pedaços  
* Pão em fatias  
* Pão pita  

* Bolachas Maria 
* Barras de cereais  
* Batatas fritas 
* Sumos 
* Lata de atum  
*	Garrafas	de	água 
* Pasta de tomate em tubo 
* Velcro 
* Tesoura 
* Fita-cola  

Nível aconselhado

Todos os anos 

Resultados pretendidos de aprendizagem

* Ficar a saber algumas das condições de vida a bordo da ISS

* Ficar a saber o que comem os astronautas

* Ficar a saber que a comida desidratada é mais leve 

* Ficar a conhecer os métodos de preservação dos alimentos espaciais  

Questão-Problema

O que comem os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional?

60:00
FICHA 6
A COMIDA 
ESPACIAL

MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA
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 Atividades

1 – Viver a bordo da Estação Espacial Internacional

 * Após	a	passagem	dos	vídeos	e	das	fotografias	(anexo)	conversar	com	os	alunos	acerca	 
das condições de vida dos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional.

2 – O que podem comer os astronautas?

 * Colocar todos os alimentos na mesa e pedir aos alunos que escolham um dos alimentos 
que acham que os astronautas podem comer no espaço.

 * Conversar com os alunos acerca da sua escolha e explicar o motivo pelos quais a escolha  
é certa ou errada.

 * Explicar aos alunos a importância da conservação e preservação dos alimentos no espaço.

 * Mostrar a evolução da comida espacial ao longo do tempo (powerpoint, cartazes, fotos).

3 – Maçã fresca ou desidratada?

 * Dividir em fatias parte de uma maçã e escolher a mesma quantidade de maçã desidratada.

 * Pesar e anotar a diferença das 2 porções. Perguntar aos alunos qual o motivo da diferença 
de peso.

 * Se	cada	astronauta	comesse	uma	maçã	fresca	por	dia	durante	6	meses	quantas	maçãs	
necessitariam?

 * Qual	o	peso	total	se	cada	maçã	tivesse	uma	massa	de	60	g?	Explicar	que	dado	o	custo	 
do transporte e a impossibilidade de conservação de comida fresca a bordo, os astronautas 
só	podem	comer	maçã	ou	outros	alimentos	frescos	em	determinadas	ocasiões.
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Observações

Para	esta	atividade	são	essenciais	fotos	e	vídeos	que	mostrem	aos	alunos	as	condições	 
de vida a bordo da Estação Espacial Internacional.  

Exemplo	de	vídeo:	 
https://www.youtube.com/watch?v=IO_vdFAybPk	

As atividades 1 e 2 são usadas para motivar e explorar os conhecimentos enquanto as 
atividades 3 e 4 destinam-se, essencialmente, à ampliação dos conhecimentos de acordo com  
a metodologia IBSL.

Fig. 35 - Refeição de um astronauta
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Materiais

 * Tiras de papel colorido (folha A4 cortada longitudinalmente)
 * Tabela 10 sobre as distâncias entre astros do Sistema Solar e o Sol (anexo)
 * Infografia	das	distâncias	do	Sistema	Solar	em	escala	logarítmica	(anexo)
 * Representação das distâncias e diâmetros equatoriais dos astros do Sistema Solar (anexo V)

45:00

FICHA 7
ONDE CABEM 
OS PLANETAS?

Nível aconselhado

3.º Ano   |   4.º Ano 

Resultados pretendidos de aprendizagem

*  Reconhecer as distâncias relativas entre os planetas do Sistema Solar

*  Reconhecer a noção de escala

*  Associar números fracionários a partes de um comprimento tomado como unidade

Questão-Problema

A que distância do Sol estão os planetas?

MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA
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Atividades

1 – O que há no Sistema Solar?

 * Rever os conceitos de planeta, estrela e a constituição do Sistema Solar.

2 – A que distância do Sol estão os planetas?

 * Distribuir uma tira de papel a cada aluno e pedir a cada um para registar ao longo  
da tira a posição dos 8 planetas do Sistema Solar de acordo com as suas perceções.  
Não esquecer de pedir que nas extremidades dessa tira registem a posição do Sol e do 
planeta anão Plutão (ou em alternativa a Plutão, registar a posição da Cintura de Kuiper).

 * Pedir aos alunos que se juntem em grupo e comparem as previsões individuais,  
trocando ideias sobre as distâncias entre os planetas do Sistema Solar.

 * Apresentar a solução aos alunos, convidando-os a irem registando numa nova tira de papel  
a posição dos planetas de forma prática e apenas por dobragem (ver detalhes abaixo). 

 * Distribuir	cópias	da	Tabela	10	(anexo)	como	apoio	para	que	os	grupos	compreendam	 
a solução dada. 

Informação de apoio

 * Aconselha-se que ao longo da apresentação da solução os alunos registem numa nova tira  
de papel a posição dos planetas de forma prática e apenas por dobragem. 

 * Convidar os alunos a realizarem os seguintes procedimentos: 
a)    Na tira de papel registar nas duas extremidades, respetivamente, o Sol  
       e a Cintura de Kuiper (ou o planeta anão, Plutão) 
b)    Dobrar a tira de papel ao meio e marcar o planeta que se encontra aproximadamente  
       a meia distância entre o Sol e Plutão e que é Urano. 
c)    Dobrar ao meio a parte entre Urano e Plutão, e marcar o planeta que se encontra nessa  
       zona e que é Neptuno. 
d)    Dobrar a meio a tira entre o Sol e Urano e registar a posição de outro planeta, Saturno. 
e)    Voltar a dobrar, desta vez, a parte da tira entre o Sol e Saturno e registar a posição  
       de outro planeta, Júpiter. 
f)     Repetir o procedimento para encontrar a Cintura de Asteroides, idem para Marte  
       e idem para a Terra. 
g)    Seguidamente marcar Vénus e Mercúrio entre o Sol e a Terra.
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3 – Frações “espaciais”

 * Trabalhar a noção de fração usando a distância de cada planeta ao Sol e tomando  
a distância entre o Sol e Plutão (ou Cintura de Kuiper) como a unidade.

 * Pedir aos alunos que comparem a solução com as suas previsões, aproveitando  
para colocar outras questões como, por exemplo, a relação entre o tamanho  
e a distância dos planetas ao Sol e a sua constituição (planetas rochosos e planetas 
gasosos) e a sua distância ao Sol.

Observações

Esta	atividade	pode	ser	o	ponto	de	partida	para	outros	exercícios,	tais	como	relacionar	 
a velocidade dos planetas com a distância ao Sol, ou determinar a distância da Nuvem de Oort  
na escala utilizada. Por exemplo, quantas tiras seriam necessárias para perfazer a distância 
média do Sol à Nuvem de Oort? (mais ou menos 8 tiras).

Esta	atividade	pode	também	ser	utilizada	para	introduzir	o	conceito	de	escala	logarítmica	(anexo).	

A atividade 2 pode ser utilizada para que os alunos se apercebam da noção de escala 
relativamente às distâncias no Sistema Solar, utilizando assim as fases de exploração  
e avaliação dentro da metodologia IBSL. Na atividade 3, os alunos têm oportunidade  
de ampliar os seus conhecimentos aplicando-as a novas situações, neste caso utilizando  
o conceito de fração para comparar distâncias.

Para mais informações sobre o Sistema Solar:

www.ccvalg.pt/astronomia/sistema_solar/introducao.htm 
 
www.esa.int/esaKIDSes/SEM2X5NZCIE_OurUniverse_0.html
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TABELA 10 

DISTÂNCIAS ENTRE ASTROS DO SISTEMA SOLAR E O SOL

  DISTÂNCIA MÉDIA
 DISTÂNCIA MÉDIA AO SOL EM UNIDADES 
PLANETA AO SOL EM FRAÇÕES ASTRONÓMICAS (UA) 
MERCÚRIO  0,387
VÉNUS  0,723
TERRA  1,000
MARTE  1,524
CINTURA DE ASTEROIDES 1/16 2,206
mínima 
CINTURA DE ASTEROIDES  3,342 
máxima 
JÚPITER 1/8 5,203
SATURNO 1/4 9,539
URANO 1/2 19,182
NEPTUNO  30,058 
PLUTÃO 1 39,44
CINTURA DE KUIPER  30 a 50
 
NUVEM DE OORT  300 a 10000
interna

NUVEM DE OORT  10000 a 100000
externa
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Inquiry Based Science Learning (IBSL)  
é uma metodologia de ensino da ciência 
baseada em atividades de natureza 
investigativa (Inquiry), que pretende  
aplicar os métodos utilizados pelos 
cientistas para aprendizagem da ciência.

Consideram-se atividades de Inquiry,  
as experiências que permitem aos alunos  
o desenvolvimento da compreensão acerca 
de	aspetos	científicos	relacionados	com	o	
mundo que nos rodeia através da utilização 
de	“competências	de	investigação”	 
(Harlen	&	Allende,	2006).		Ou,	conforme	
Linn,	Davis	&	Bell	(2004)	afirmam,	as	
atividades de Inquiry	são	um	“processo	
intencional de diagnosticar problemas, 
criticar experiências, distinguir alternativas, 
planificar	investigações,	testar	hipóteses,	
procurar informação, construir modelos 
e debater com os outros, elaborando 
argumentos	coerentes”.

A utilização de Inquiry na educação  
em ciência permitirá que os alunos:

 * Desenvolvam competências  
de organização e interpretação  
de	dados	e	de	raciocínio;

 * Proponham explicações e façam 
previsões com base na evidência;

 * Trabalhem colaborativamente, 
comuniquem as suas ideias  
e respeitem as ideias dos outros;

 * Se expressem através de uma 
linguagem	científica	adequada,	 
na forma escrita e oral;

 * Se envolvam em discussões  
públicas em defesa do seu trabalho  
ou explicação;

 * Apliquem as aprendizagens  
a contextos reais;

 * Reflitam criticamente acerca das 
estratégias utilizadas e dos resultados 
obtidos nas suas investigações.

ANEXO I

O QUE É O INQUIRY BASED SCIENCE LEARNING?

Fig. 36 - Trabalho colaborativo
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Pensamento crítico e resolução  
de problemas: 
Capacidade de tomar decisões, resolver 
problemas e agir de forma adequada 
 
Comunicação efetiva: 
Capacidade de sintetizar e transmitir ideias, 
tanto na forma escrita como oral 
 
Colaboração: 
Capacidade de trabalhar com os outros, 
muitas vezes provenientes de grupos 
diferentes e com ideias contrárias 
 
Criatividade e inovação: 
Capacidade	de	ver	o	que	não	é	visível	 
e de fazer as coisas acontecerem

Em	“Assessing	and	teaching	for	21st	
century	skills”	(eds	Griffin,	McGaw	&	Care,	
2012),	as	competências	para	o	século	XXI	
são organizadas da seguinte forma:

Formas de pensar  
- Criatividade e inovação  
-	Pensamento	crítico,	resolução	 
  de problemas e tomada de decisão  
- Aprender a aprender, metacognição  
 
Formas de trabalhar  
- Comunicação  
- Colaboração (trabalho de equipa) 

Instrumentos de trabalho  
- Literacia informática  
- Literacia em novas tecnologias 

Viver no mundo  
- Cidadania (local e global)  
- Vida e carreira  
- Responsabilidade pessoal e social    
  (incluindo cuidado e competência) 

As atividades de Inquiry não são todas 
semelhantes, pelo que podemos considerar 
diferentes tipologias como as seguintes 
(Wellington, 2000):

Investigações do tipo “qual?”

 * Qual	dos	fatores	afeta	X?
 * Qual é o melhor plano para…?
 * Qual	o	X	melhor	para…?

Investigações do tipo “o quê?”

 * O que acontece se…?
 * Que	relação	existe	entre	X	e	Y?

 Investigações do tipo “como?”

 * Como	é	que	diferentes	Xs	afetam	Y?
 * Como	é	que	varia	X	com	Y?
 * Como	é	que	X	afeta	Y?

Investigações Gerais

 * Um	questionário	histórico	ou	local
 * Um projeto a longo prazo

Atividades de resolução de problemas

 * Planear e construir
 * Resolver um problema prático
 * Simulações

Trabalhar com os alunos em atividades 
de natureza investigativa tem-se 
revelado facilitador de aprendizagens 
e desenvolvimento de competências, 
consideradas	como	“competências	para	
o	século	XXI”	(American	Management	
Assocition 2010), como sejam:
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1. Motivar (Engage)  
Os alunos são motivados, suscitando 
a sua curiosidade e interesse relativamente 
a uma situação problemática. 

2. Explorar (Explore)  
Os alunos colocam questões, fazem 
previsões,	formulam	hipóteses,	planificam	
experiências, realizam-nas, registam 
observações, discutem os resultados e 
redefinem	as	hipóteses,	se	necessário.	

3. Explicar (Explain)  
Os alunos apresentam as suas conclusões, 
procurando fundamentar a sua posição  
e argumentação nos resultados obtidos  
na fase anterior. 

4. Ampliar (Extend)  
São apresentados aos alunos problemas 
adicionais, de forma a que estes 
generalizem o conhecimento conceptual 
adquirido a outros contextos, levantando 
questões que conduzam a novas 
investigações. 

5. Avaliar (Evaluate)  
Os alunos refletem sobre o trabalho 
que desenvolveram, o que lhes permite 
perceber o que podem melhorar e onde 
tiveram	mais	dificuldades.

Fazer	perguntas	interpretativas	não	só	
resulta	em	discussões	significativas	e	
envolventes, como também contribui 
para	aprofundar	o	pensamento	crítico	e	
a compreensão dos alunos. O professor 
deverá envolver os seus alunos em 
questões interpretativas que abordem 
temas subjacentes em textos ou outro 
suporte, que proporcionem múltiplas 
interpretações ou respostas. O professor 
deverá igualmente, solicitar aos alunos 
que encontrem provas ou evidências das 
suas opiniões e pedir-lhes para esclarecer, 
elaborar e explicar as suas ideias, 
promovendo conversas colaborativas.  
SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry 
Learning in Science, 2012-2015.

Nesta perspetiva, enquadram-se vários 
modelos de Inquiry ou formas de descrever 
esta metodologia de ensino da ciência.  
Um	deles,	o	chamado	Modelo	Teórico	 
dos	5	E’s	-	(Bybee,	1997),	esquematizado	 
na	figura	,	contém	5	fases	sequenciais	 
que se podem repetir. 

Fig. 37 - Modelo Teórico dos 5 E’s

Compreender a  Terra através do Espaço
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DEFINIR
PROBLEMA

ESCREVER
A TAREFA

SELECCIONAR 
A TAREFA APROPRIADA

PLANEAR
PROCEDIMENTO

TESTAR
A TAREFA

DESENVOLVER
AVALIAÇÃO

REVER
A TAREFA

ANALISAR
OS RESULTADOS

ANEXOS

Outro é, por exemplo, o modelo (NSTA Model, 2002), esquematizado abaixo:

Indica-se ainda outra forma de descrever a utilização de Inquiry no modelo (Wellington 2000) 
esquematizado abaixo:

COLOCAR QUESTÕES
ELABORAR UM PLANO

FAZER PREVISÕES
COLOCAR HIPÓTESES

ANALISAR E INTERPRETAR RESULTADOS
AVALIAR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

OBSERVAR
MEDIR

MANIPULAR VARIÁVEIS

Fig. 38 - NSTA MODEL 2002

Fig. 39 - Modelo de Wellington (2000)



ANEXOS

345

Mas afinal o que define uma atividade 
como sendo IBSL? 

Considera-se Inquiry uma atividade que tem 
as	seguintes	características:

 * Parte	de	um	problema	identificado	
num determinado cenário e da 
formulação de uma ou mais questões 
para a sua formulação; 

 * Os alunos têm de construir um 
caminho para responder ao problema 
formulado, usando várias fontes de 
informação, selecionando e separando 
informação	principal	da	acessória;	

 * Implica alguma investigação por parte 
dos alunos (mais ou menos orientada, 
dependendo da atividade e da sua 
idade); 

 * Dependendo da atividade, esta envolve 
trabalho experimental, role-playing  
e/ou tomada de decisão; 

 * Envolve, frequentemente, abordagens 
interdisciplinares; 

 * O professor assume um papel de 
orientação	e	desafio,	assegurando-
se que ocorrem as várias fases 
necessárias à resolução do problema; 

 * Envolve avaliação associada às 
diferentes fases, usando para isso, 
diferentes instrumentos que incluem 
critérios	e	níveis	de	desempenho.	

Para avaliação do processo de 
aprendizagem dos alunos, o professor 
deverá planear como fazer as atividades 
de investigação com os seus alunos e 
escolher quais as competências que 
pode ou que pretende avaliar durante 
as atividades da aula. Será importante 
considerar a avaliação formativa para  
que	a	informação	recolhida	pela	própria	
avaliação possa contribuir para reajustar  
as atividades e os procedimentos.

Exemplifica-se	na	Tabela	12	um	registo	
para a avaliação a realizar sobre as 
aprendizagens dos alunos. 

Na	primeira	coluna	estão	identificadas	
as competências (skills) que neste caso 
se pretendem avaliar: planear uma 
investigação,	identificar	variáveis,	 
recolher/interpretar dados e saber  
trabalhar em equipa. 

Consideram-se	então,	vários	níveis	
de desempenho, numa escala de 4 
níveis	crescentes:	emergente;	em	
desenvolvimento; em consolidação; 
em expansão perante os quais as 
competências escolhidas podem ser 
avaliadas tendo em conta fatores como, a 
clareza, a objetividade, a positividade e a 
adequação à tarefa realizada pelos alunos.

Esta	avaliação	dos	vários	níveis	da	
atividade também permite ao professor 
avaliar-se	a	si	próprio,	refletir	sobre	o	
feedback a dar ao aluno e, desta forma, 
poder	situar	o	aluno	num	“estádio	de	
desenvolvimento”.

Compreender a  Terra através do Espaço
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Mas	a	avaliação	só	pode	contribuir	para	a	aprendizagem	se	fornecer	informação	para	ser	
utilizada como feedback pelo professor e pelos seus alunos, ou seja esta avaliação torna-se 
“avaliação	formativa”	quando	as	evidências	recolhidas	são	efetivamente	usadas	para	adaptar	
o trabalho do professor, no sentido de dar resposta às necessidades de aprendizagem dos 
alunos.”	(Black	et	al.	2002).

Tabela 12. SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science, 2012 - 2015

COMPETÊNCIAS
Planificação 
de uma 
investigação

Identificação 
de variáveis

Recolha 
de dados e 
interpretação

Trabalho 
em equipa

Verificar 
se o plano 
é exequível

Verificar 
as variáveis

Controlo
de variáveis

Análise 
preliminar 
do processo de 
implementação

Divisão 
de tarefas

Escolha
do material

Indicar as variáveis 
relevantes 
(ex: tempo,distância 
e velocidade)

Recolha 
de dados

Planificação 
em grupo 
da investigação

Interligação 
entre o plano 
e as variáveis

Relação entre 
as variáveis 
relevantes e 
o processo 
de medição

Relação entre 
os dados e a 
questão de 
investigação

Trabalho em grupo 
para planear 
e executar a 
investigação

Plano alternativo 
para a resolução 
de problemas 
durante o processo 
de investigação

Interpretação 
dos dados 
para responder 
à questão 
de investigação
Trabalho em 
grupo para 
planear, executar
e avaliar 
a investigação

EMERGENTE DESENVOLVIMENTO CONSOLIDAÇÃO EXPANSÃO

TABELA 12 - EXEMPLO DE UMA TABELA DE AVALIAÇÃO 
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“O Ensino Básico constitui o segmento do sistema educativo responsável por garantir a todos  
os cidadãos uma educação de base sólida e de qualidade que lhes permita integrar-se na vida 
social de forma equitativa, quer na prossecução de estudos quer na futura inserção no tecido 
socioprofissional. No 1.º Ciclo, o currículo é constituído por áreas integradas e é assegurado  
em regime de monodocência. É, neste ciclo que se processa a iniciação às literacias, visando  
o domínio e o uso dos vários códigos linguísticos. É também neste ciclo que se constroem  
as bases estruturantes do conhecimento científico, tecnológico e cultural, fundamentais  
para a compreensão do mundo, a inserção na sociedade e a entrada na comunidade do saber.”

in, Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular  

(documento sobre Metas de Aprendizagem)

 
A constituição de áreas curriculares integradas pressupõe que as temáticas constituintes  
de	cada	disciplina	atuem	em	convergência,	abordando	não	só	os	grandes	temas	da	sociedade	
de hoje como o ambiente, os direitos humanos, a educação para a saúde e o bem-estar,  
entre outros, mas também competências no âmbito cognitivo dos alunos. 

Assim,	no	conjunto	de	atividades	expressas	em	“Compreender a Terra através do Espaço”	
consideramos que a sua operacionalização deveria assumir um carácter transversal, 
considerando	cada	campo	específico	do	saber	e	cada	contexto	de	aprendizagem	do	aluno.

Procuram-se, para cada atividade, criar situações abertas,	o	que	implica	não	só	 
conhecimentos de uma disciplina ou área disciplinar, mas também situações  
construídas	a	partir	da	vivência	dos	alunos,	atendendo	a	que	estas	podem	originar	 
inquietações de carácter pessoal ou social, interligadas com o conhecimento do Meio.

Assim propõe-se um conjunto de atividades de carácter experimental que envolvam  
a resolução de problemas e a realização de atividades investigativas, mas que implicam  
e potenciam situações de observação e análise, de comunicação e expressão, de intervenção  
e	trabalho	de	campo.	Pretendem-se	promover	aprendizagens	diversas	nos	domínios	 
da	aquisição	de	conhecimentos,	de	métodos	de	estudo,	de	estratégias	de	pensamento	crítico,	
bem como aprendizagens no campo do trabalho cooperativo, atitudes e hábitos de respeito 
pelos outros e defesa do ambiente. 

ANEXO II

SOBRE O ENSINO BÁSICO
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Neste sentido, além da abordagem dos conteúdos de Estudo do Meio e Matemática, 
realçamos a necessidade da utilização da Língua Portuguesa, contribuindo igualmente 
para	alcançar	os	objetivos	desta	área	curricular,	como	sejam,	aprendizagens	no	domínio	do	
modo oral (compreensão e expressão oral), do modo escrito (leitura e expressão escrita) e do 
conhecimento	explícito	da	língua.	Para	tal,	as	atividades	deste	livro	proporcionam	situações	
educativas	como	por	exemplo,	audição	orientada	de	registos	diversificados	de	extensão	e	grau	
de formalidade, planeamento e produção de diversos tipos de discurso oral, participação em 
diversas	situações	de	interação	(debates,	exposições,	sínteses…),	leitura,	consulta	de	material	
escrito, escrita usando materiais e suportes variados, elaboração de vários tipos de textos, 
entre outras.

No	final	do	kit educativo encontra-se o mapa de conteúdos	de	acordo	com	o	currículo	do	Estudo	
do Meio e Matemática.



ANEXOS

351

Fig. 2 - Representação do sistema solar	©	NASA,	Harman	Smith	e	Laura	Generosa
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Solar_sys.jpg

Fig. 5 - Representação do sistema solar © NASA /JPL
www.flickr.com/photos/11304375@N07/2818891443

Imagens de planetas:

 Mercúrio © NASA-APL - NASA
	 https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(planet)#/media/File:Mercury_Globe-MESSENGER_mosa	
	 ic_centered_at_0degN-0degE.jpg

 Vénus © NASA or Ricardo Nunes
	 https://pt.wikipedia.org/wiki/Vénus_(planeta)#/media/File:Venus-real_color.jpg

 Terra	©	NASA/Apollo	17	crew
	 https://en.wikipedia.org/wiki/Earth#/media/File:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg

 Marte © NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
	 https://en.wikipedia.org/wiki/Mars#/media/File:Mars_23_aug_2003_hubble.jpg

 Júpiter	©	NASA,	ESA,	and	A.	Simon	(Goddard	Space	Flight	Center)
	 https://pt.wikipedia.org/wiki/Júpiter_(planeta)#/media/File:Jupiter_and_its_shrunken_Great_Red_ 
 Spot.jpg

 Saturno © NASA / JPL / Space Science Institute
	 https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn#/media/File:Saturn_during_Equinox.jpg

 Urano © NASA/JPL-Caltech
	 https://en.wikipedia.org/wiki/Uranus#/media/File:Uranus2.jpg

 Neptuno © NASA - JPL image
	 https://en.wikipedia.org/wiki/Neptune#/media/File:Neptune_Full.jpg	

Os planetas do Sistema Solar © NASA 
http://solarsystem.nasa.gov/galleries/our-solar-system

Fig.	6	-	Saturno © NASA / JPL / Space Science Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn#/media/File:Saturn_during_Equinox.jpg

Coluna de líquidos de densidades diferentes
fotograma	de	video	disponível	em:	https://www.youtube.com/watch?v=6JCxDhOVKcM

ANEXO III

ÍNDICE DE IMAGENS E TABELAS

Índice de imagens
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Terra vista de Saturno pela Sonda Cassini © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute 
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia17171.html#.Vvz108cg38s

Infografia sobre o Cometa 67P /CG © Expresso
http://images-cdn.impresa.pt/expresso/imv-2-199-24-lisboa-d4c8.jpg/original

Fig.	7	-	Rocknest, Sol 52, Marte © NASA/JPL-Caltech/MSSS
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16204.jpg

Cratera Bonneville	©	NASA/JPL/University	of	Arizona
https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_(crater)#/media/File:Victoria_crater_from_HiRise.jpg

Cratera de Barringer © en:User:Cburnett
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Barringer_Crater_panoramic.jpg

Monte Olimpo, Marte	©	NASA,	modifications	by	Seddon
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Olympus_Mons_alt.jpg

Monte Ruapehu, Nova Zelândia © NASA
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Ruapehu#/media/File:Ruapehu_ast_2007084_lrg_cropped.jpg

Superfície de Marte © NASA
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/image/mera_pan04.jpg

Ilha Ushishir, Rússia	©	CHK46
https://en.wikipedia.org/wiki/Ushishir#/media/File:Yankicha.jpg

Exo Mars © ESA
http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2014/01/exomars_2016_
and_2018/13513328-1-eng-GB/ExoMars_2016_and_2018.jpg

Polo norte, Marte © ESA/DLR/FU
http://sci.esa.int/mars-express/50022-hrsc-image-of-an-area-near-the-martian-north-pole/

Ferro oxidado ©  Paulnasca
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rust_screw.jpg

Fragmento de Galena Limonite	©	Lloyd.james0615
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galena_Limonite.jpg

Lua Cheia © Dominc Alves
https://www.flickr.com/photos/dominicspics/4076532555

Lua Nova (a imagem foi escurecida)© Dominic Alves
https://www.flickr.com/photos/dominicspics/4076532555

Lua Quarto Crescente © Luc Viatour
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lune_nb.jpg

Lua Quarto Minguante (hemisfério sul) ©  EmmanuelFAIVRE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lua_em_quarto_minguante#/media/File:Quartier_lune.jpg	 

Infografia Cometa, meteoro ou meteorito?	©	Canadian	Space	Agency 
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/search/images/download.asp?id=4565&l=eng
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Cratera de Barringer (EUA) © Shane.torgerson
https://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater#/media/File:Meteorcrater.jpg

Meteorito Hoba	©	Eugen	Zibiso
https://www.flickr.com/photos/ezibiso/8526766813

Meteorito Hoba © Paul Venter
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoba_meteorite00.jpg

Meteorito Willamette © herval
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Willamette_meteorite_AMNH.jpg

Fig. 12 - Mão (imagem infravermelhos)
http://www.infraredcamerasinc.com/Medical-Imaging-Photo-Gallery/multiple-sclerosis-thermography/
MS-hands-infrared-image.jpg

Fig. 13 - James Maxwell
https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell#/media/File:James_Clerk_Maxwell_big.jpg

Fig. 14 - Louis de Broglie
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie#/media/File:Broglie_Big.jpg

Relâmpago	©	David	Selby
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlanta_Lightning_Strike.jpg

Pôr-do-Sol em Porto Covo © Alvesgaspar
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunset_2007-1.jpg

Lareira
http://photo.torange.biz/9/9381/9381.jpg

Lâmpadas
https://static.pexels.com/photos/2830/lights-light-bulb-idea-large.jpg

Refração da luz ©	Siyavula	Education
https://www.flickr.com/photos/121935927@N06/13690683693

Reflexão © zeevveez
www.flickr.com/photos/zeevveez/4848031169/

Bolo arco-íris	©	trec_lit
https://www.flickr.com/photos/trec_lit/5920374134/

Arco íris © Eric Rolph 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double-alaskan-rainbow.jpg

Pormenor de Arco-íris © Wing-Chi Poon
https://en.wikipedia.org/wiki/File:WhereRainbowRises.jpg

Sol  © NASA
https://www.flickr.com/photos/134506071@N05/19412135502

Castelo de Vide - Vila e Igreja Matriz © Concierge.2C
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Castelo_de_Vide_-_Vila_e_Igreja_Matriz.jpg
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Monsanto © Sacavem1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Monsanto_interior_da_aldeia.jpg

As 4 estações da Terra ©	Tauolunga
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_season.jpg	

Paisagem de inverno
https://www.pexels.com/photo/cold-snow-landscape-nature-1127/

Paisagem de primavera 	©	Benjamin	Gimmel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frühling_blühender_Kirschenbaum.jpg

Paisagem de verão ©	ShakataGaNai
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lone_tree_on_a_summer_hillside.jpg

Paisagem de outono © C. P. Ewing
https://www.flickr.com/photos/132033298@N04/21722998883

Representação 3D da Estação Espacial Internacional © NASA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS_digital_artist%27s_concept_1997_a.jpg

Estação Espacial Internacional © NASA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:STS132_undocking_iss2.jpg

Tarefas no exterior da Estação Espacial Internacional © NASA
https://en.wikipedia.org/wiki/File:STS-116_spacewalk_1.jpg

Astronauta Michael Gernhardt 
https://pixabay.com/en/astronaut-space-shuttle-space-walk-11050/

Astronauta Christer Fuglesang © NASA
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2006/08/Christer_Fuglesang_portrait

Mergulhador © US Department of Defense
https://www.flickr.com/photos/39955793@N07/23441158256

Protótipo de suporte básico de vida para mergulho	©	Anthony	Powers
http://www.navy.mil/view_imagex.asp?id=193627&t=1

Espeleólogo © Vkrzalic
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suvi_ponor-2.jpg

Espeleólogo © Dave Bunnell
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caving3.jpg

Cientista Polar ©	Lt.	Cindy	McFee
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sun_halo_optical_phenomenon_edit.jpg

Cientistas Polares	©	NASA/Christy	Hansen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_IceBridge_team_and_members_of_the_109th_AW_strike_a_
pose_at_the_South_Pole.jpeg

Pluviómetro © Bernt Rostad
https://www.flickr.com/photos/brostad/6138910321
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Condensação da água © User:Acdx
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Condensation_on_water_bottle.jpg

Condensação da água © User:MECU
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oval_Crock_Pot2.jpg

Fig. 29 - Alexander Gerst	@	ESA
http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2011/09/alexander_gerst_in_weight-
lessness/10208800-2-eng-GB/Alexander_Gerst_in_weightlessness_node_full_image_2.jpg

Infografia da variação de pressão em função das camadas da atmosfera 
ESERO-Portugal 

Leaf-cutter ants ©	Geoff	Gallice
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flickr_-_ggallice_-_Leaf-cutter_ants.jpg

Cargueiro © Kees Torn
https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/14465711742

Autumn Flower Field Purple Flowers © ForestWander
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Autumn-flower-field-purple-flowers_-_Virginia_-_
ForestWander.jpg

A Laser Beam Towards the Milky Way’s Centre ©	ESO/Y.	Beletsky
https://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Láctea#/media/File:A_Laser_Beam_Towards_the_Milky_Way%27s_Cen-
tre.jpg

Delta II 7925 Heavy after ignition with Dawn on Launch pad 17B	©	NASA/Regina	Mitchell-Ryall	&	Jerry	Cannon
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Delta_II_Dawn_liftoff_1.jpg

Ariane 5	©	DLR	German	Aerospace	Center
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Ariane_5ES_with_ATV_4_on_its_way_to_ELA-3.jpg

Astronaut Sandra Magnus and cosmonaut Yury Lonchakov, both Expedition 18 flight engineers, works 
with food storage containers in the Zvezda Service Module of the International Space Station © NASA 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/ISS-18_Sandra_Magnus_and_Yuri_Lonchakov_
with_food_storage_containers_in_the_Zvezda_Service_Module.jpg

View of Astronaut Peggy Whitson, flight engineer (left) and Cosmonaut Valery Korzun, commander 
(right), eating a meal in the Service Module (SM)/Zvezda. Tomato and hamburger are floating © NASA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/AstronautsEatingBurgers.jpg

Tabuleiro com refeição de um astronauta © NASA
http://www.nasa.gov/audience/formedia/presskits/spacefood/gallery_jsc2003e63872.html

Preparação da refeição de um astronauta	@	NASA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/ISS-42_lunch_preparation_using_the_space_food_
rehydrator_aboard_the_ISS.jpg

Compreender a  Terra através do Espaço



ANEXOS

356

Índice de tabelas

Os dados das tabelas foram obtidos em diversas fontes.  

Tabela 1 - Distância entre Astros do Sistema Solar e o Sol
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571269239/Sat_2006-07_2-ReconCel_imprimir.pdf
http://idahoptv.org/ntti/nttilessons/lessons2000/lau1.html
http://nineplanets.org/data.html

Tabela 2 - Distância dos Astros ao Sol
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571269239/Sat_2006-07_2-ReconCel_imprimir.pdf
http://idahoptv.org/ntti/nttilessons/lessons2000/lau1.html
http://nineplanets.org/data.html

Tabela 3 - Diâmetros equatoriais dos vários Astros do Sistema Solar
http://nationalgeographic.org/activity/planetary-size-and-distance-comparison/
http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
http://www.oba.org.br/cursos/astronomia/tabelacomosdiametrosequatoriais.htm
http://w3.ualg.pt/~jluis/cap_1.pdf

Tabela 4 - Percentagem da massa dos Astros em relação à massa total do Sistema Solar  
(valores estimados)
http://astro.if.ufrgs.br/solar/solarsys.htm#comp
http://slideplayer.com.br/slide/10335355/
http://pt.slideshare.net/Padme/geografia-aula-1-o-sistema-solar-e-sua-formao

Tabela 5 - Propriedades dos planetas
http://www.netxplica.com/figuras_netxplica/exanac/quadro.planetas.1.png
https://solarsystem.nasa.gov/docs/modelingsolarsystem_20070112.pdf
http://slideplayer.com.br/slide/293837/

Tabela 6 - Espectro Eletromagnético
http://sci.esa.int/education/50368-the-electromagnetic-spectrum/

Tabela 7 - Comprimentos de onda e frequência de cores
https://en.wikipedia.org/wiki/Color#cite_note-1

Tabela 8 - Fenómenos óticos
Esero Portugal

Tabela 9 - Valores de abosrção de calor por algumas cores em superfícies sólidas
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-635X2001000100001
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33063
http://www.agencia.fapesp.br/arquivos/artigo_dornelles_roriz.pdf

Tabela 10 - Distâncias entre astros do Sistema Solar e o Sol
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571269239/Sat_2006-07_2-ReconCel_imprimir.pdf
http://idahoptv.org/ntti/nttilessons/lessons2000/lau1.html
http://nineplanets.org/data.html

Tabela 11 - Acelerações gravíticas de alguns astros
https://solarsystem.nasa.gov/docs/modelingsolarsystem_20070112.pdf
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Tabela 12 - Exemplo de uma tabela de avaliação 
SAILS	-	Strategies	for	Assessment	of	Inquiry	Learning	in	Science,	2012	-	2015

Tabela 13 - Algumas dezenas e unidades
http://paginas.fe.up.pt/~mam/unidades2003.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://www.infoescola.com/fisica/unidades-de-medida/
http://www.fisica.net/unidades/unidades_do_sistema_internacional.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_astron%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano-luz
http://www.ccvalg.pt/astronomia/noticias/2012/09/18_unidade_astronomica.htm
http://www.siteastronomia.com/grandezas-e-unidades-de-medida-astronomicas
http://www.triplex.com.pt/sala-de-estudo/a7%C2%BAano/a6/
http://www.oal.ul.pt/vt2004/VT2004FolhaInfoG3.pdf
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TABELA 13  - ALGUMAS GRANDEZAS E UNIDADES
 UNIDADES     
 DO SISTEMA OUTRAS  RELAÇÕES ENTRE
 INTERNACIONAL (SI) UNIDADES  UNIDADES /DEFINIÇÕES

Pressão
atmosférica pascal (Pa) atmosfera

1 atm = 101 325 Pa

1 atm é considerada como a pressão 
exercida por uma coluna de água 
com a altura de 10 m e área da base 
1 cm2 à superfície da Terra.

quilograma-força
1 kgf = 9,8 N

O quilograma-força é uma unidade 
utilizada para exprimir o peso dos objetos

Massa quilograma (kg)

Força newton (N)

A frequência é o número de oscilações 
produzidas pela propagação de uma 
onda, durante um segundo. Dado que 
a frequência corresponde ao inverso do 
período também pode vir expressa em s-1.

Frequência (f) hertz (Hz)

1 quilograma é definido como sendo 
igual à massa de 1 dm3 de água.

Período (T) segundo (s)

Comprimento metro (m)

unidade 
astronómica (UA)
1 UA = 1,5 x 1011m

O período é o tempo necessário para 
que um movimento realizado por um 
corpo (oscilação) volte a repetir-se.

É definida como a distância média 
entre o Sol e a Terra.

parsec (pc)
1 pc = 3,24 ly Utiliza-se para medir distâncias 

entre estrelas ou entre galáxias.

ano-luz
(inglês:ly / português:al)
1 al = 9,5 x 1015m

É a distância percorrida pela luz, 
no vácuo, durante 1 ano.

É a menor distância entre dois pontos 
consecutivos nos quais a perturbação 
de uma onda se repete.
Normalmente utiliza-se como unidade 
um submúltiplo do metro nm ou Å.

Comprimento
de onda (λ) metro (m)

nanómetro
1 nm = 10-9 m
ångström
1 Å = 10-10 m

Unidades de comprimento 
utilizadas para 
distâncias astronómicas
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ANEXO V

MATERIAL DE APOIO

Unidade Temática 1 
 Ficha 1 
  Representação dos planetas do Sistema Solar (para recortar) 
  Representação de planetas à escala (para recortar) 
 Ficha 7 
	 	 Jogo	da	Memória	(para	recortar)

Unidade Temática 2 
 Ficha 2 
	 	 Modelo	de	um	espectroscópio	(para	montar) 
	 	 Infografia	do	Espectro	Eletromagnético

Unidade Temática 4 
 Ficha 3 
  Folha A3 com o desenho das constelações Peixes, Leão e Escorpião 
 Ficha 4 
  Foguetão para montar em 3D 
 Ficha 7 
  Representação das distâncias e diâmetros equatoriais dos astros do Sistema Solar

Mapa de conteúdos do curso “Compreender a Terra através do Espaço“ 
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ERRATA do Kit Educativo CTAE 

 

1. Todas as tabelas deveriam ter a indicação “valores estimados”, referente a todas as 

colunas onde essa informação não se encontra assinalada. 

 

2. Em todas as tabelas deveria também figurar a informação de que “os dados foram 

todos recolhidos e confirmados nos sites oficiais da ESA e/ou da NASA”. 

 

3. Na página 17 da Apresentação:  

i) Na coluna de texto da direita, por cima do terceiro parágrafo, onde se lê: “O 

professor tem um papel (…)”, deveria estar escrito, destacado em negrito e a azul, 

o título “Observações” 

ii) No início do terceiro parágrafo, onde se lê: “O professor tem um papel (…)”, 

deveria ler-se “O professor deve ter um papel (…)” 

iii) No mesmo parágrafo, onde se lê: “(…) observações e registos, cuidando que todos 

os alunos participem colaborativamente na investigação de tema sem deixar de 

lado crianças menos intervenientes. (…)”, deveria ler-se “(…) observações e 

registos, incentivando a participação de todos os alunos, inclusive os menos 

intervenientes. (…)” 

iv) No mesmo parágrafo, onde se lê: “(…) sobre a abordagem IBSL (…)”, deveria ler-se 

“(…) sobre a abordagem IBSL (…)” [em itálico] 

 

4. Na Tabela 5 – Propriedades dos planetas da Ficha 2 – Flutua ou não flutua? 

i) Relativamente ao planeta Terra: 

(1) Na linha referente à Temperatura média à superfície, onde se lê “15” deveria 

ler-se “-88 a 58” 

ii) Relativamente ao planeta Marte: 

(1) Na linha referente à Temperatura média à superfície, onde se lê “-40” deveria 

ler-se “-153 a 20” 

iii) Relativamente ao planeta Júpiter: 

(1) Na linha referente ao Período de rotação, onde se lê “9,5” deveria ler-se “9,9” 

(2) Na linha referente ao Diâmetro equatorial, onde se lê “142 800” deveria ler-se 

“139 822” 

(3) Na linha referente à Temperatura média à superfície, onde se lê “-120” deveria 

ler-se “-148” 

(4) Na linha referente ao N.º de satélites naturais, onde se lê “63” deveria ler-se 

“53 confirmados + 16 provisórios” 

iv) Relativamente ao planeta Saturno: 

(1) Na linha referente ao Período de rotação, onde se lê “10 h” deveria ler-se 

“10,7 h” 



(2) Na linha referente ao Diâmetro equatorial, onde se lê “120 600” deveria ler-se 

“116 464” 

(3) Na linha referente à Densidade média, onde se lê “0,6” deveria ser “0,7” 

(4) Na linha referente ao N.º de satélites naturais, onde se lê “47” deveria ler-se 

“53 confirmados + 9 provisórios” 

v) Relativamente ao planeta Urano: 

(1) Na linha referente ao Período de rotação, onde se lê “16” deveria ler-se “17” 

(2) Na linha referente ao Diâmetro equatorial, onde se lê “51 800” deveria ler-se 

“50 724” 

(3) Na linha referente à Temperatura média à superfície, onde se lê “-210” deveria 

ler-se “-216” 

vi) Relativamente ao planeta Neptuno: 

(1) Na linha referente à Distância média ao Sol, onde se lê “4467” deveria ler-se 

“4498” 

(2) Na linha referente ao Período de rotação, onde se lê “18” deveria ler-se “16,1” 

(3) Na linha referente ao Diâmetro equatorial, onde se lê “49 100” deveria ler-se 

“49 244” 

(4) Na linha referente à Temperatura média à superfície, onde se lê “-220” deveria 

ler-se “-214” 

(5) Na linha referente ao N.º de satélites naturais, onde se lê “13” deveria ler-se 

“14” 

vii) Falta inserir a linha Aceleração da gravidade (m/s2), com os seguintes valores para 

cada planeta: 

(1) Mercúrio: 3,7 

(2) Vénus: 8,87 

(3) Terra: 9,81 

(4) Marte: 3,71 

(5) Júpiter: 24,79 

(6) Saturno: 10,44 

(7) Urano: 8,69 

(8) Neptuno: 11,15 

 

5. No ponto 3 da última página (não numerada) das Fichas de Registo 2 da Ficha 5 – 

Vamos descobrir a Lua, onde se lê “Lua Nova · Lua Cheia · Quarto Minguante · Quarto 

Crescente” deveria ler-se “Lua Nova · Lua Cheia · Quarto Crescente · Quarto 

Minguante” (ou, em alternativa, deveriam trocar-se as duas últimas figuras em baixo). 

 

6. Na Tabela 9 da página 163, na Ficha 3 – Quente e Frio, onde se lê “verde claro” 

deveria ler-se “verde escuro” e vice-versa. 

 

7. Na página 173, na Questão-Problema da Ficha 1 – Qual é a influência do Sol?, onde se 

lê “Além da Terra, o que mais há no Sistema Solar?” deveria ler-se “Qual a influência 

do Sol na Terra?” 

 



8. As figuras da constelação do Escorpião e da constelação de Órion (O Caçador) no 

anexo na Ficha 3 – Uma lanterna de estrelas, deveriam ser substituídas pelas figuras 

com os mesmos nomes em anexo nesta Errata. 

 

9. Na página 313, na Ficha 5 – O que faz a gravidade?, no 5º parágrafo, onde se lê “(…) se 

fossem para o respetivo planeta.” deveria ler-se “(…) se fossem para o respetivo 

planeta (ver Tabela 5 da Ficha 2 – Flutua ou não flutua?).” 

 

10. Na página 313, na Ficha 5 – O que faz a gravidade?, no 7º parágrafo, onde se lê “(…) 

sugeridos ficha de registo (…)” deveria ler-se “sugeridos na ficha de registo (…)” 

 

11. Na página 343, Anexo I, no esquema representado na Figura 37, onde se lê:  

i) “Evaluate” deveria ler-se “Explain” 

ii) “Explain” deveria ler-se “Extend” 

iii) “Elaborate” deveria ler-se “Evaluate” 





CONSTELAÇÃO  ORION  (O CAÇADOR)


