Modelo do Sol, da Terra e da Lua
Construir um móbil do Sol, da Terra e da Lua para aprender de que modo descrevem as respetivas órbitas.
Conhecimento do espaço, Observatório de Leiden


Idade
8 aos 10 anos
Nível
Ensino primário
Duração
1h
Supervisionado
Supervisionado
Custo
Médio (5 - 25 EUR)
Localização
Interior (por ex: sala de aula pequena)
Competências básicas:
Fazer perguntas, desenvolver e utilizar modelos, comunicar informações
Tipo de atividade de aprendizagem
Investigação parcial

Breve descrição
Os alunos constroem um modelo do sistema Sol-Terra-Lua, explorando de que modo a Lua gira em torno da Terra e a Terra em torno do Sol. Os alunos jogam um jogo de memória e aprendem algumas características sobre os três objetos.
Objetivos
Os alunos constroem um móbil do Sol, da Lua e da Terra e usam-no para descrever o movimento relativo dos três objetos. Os alunos identificam algumas das diferentes características entre o Sol, a Terra e a Lua.
Objetivos de aprendizagem
Após a execução desta atividade, os alunos serão capazes de:
	•	explicar que a Terra gira em torno do Sol 
	•	explicar que a Lua gira em torno da Terra 
	•	explicar que o Sol é uma estrela 
	•	descrever as temperaturas e dimensões relativas do Sol, da Terra e da Lua. 


Avaliação
As diferentes partes da atividade podem ser avaliadas do seguinte modo:
O que já sabem?
	•	Discutir o que os alunos desenharam/escreveram. 
Jogo de memória do Sistema Solar
	•	Incentivar os alunos a explicar o que aprenderam sobre o Sistema Solar. 
O móbil do Sol
	•	Verificar se os móbiles estão corretamente construídos. 
	•	Incentivar os alunos a explicar o que aprenderam sobre o Sistema Solar. Já sabem que, no Sistema Solar, a Terra (um planeta) gira em torno do Sol (uma estrela) e a Lua (um satélite) gira em torno da Terra?
Materiais
Por aluno/móbil:
	•	Ficha de trabalho em PDF
	•	Papel A4 
	•	1 espeto de madeira 
	•	1 palito de cocktail 
	•	lápis de cor 
	•	canetas de feltro ou lápis de cera 
	•	tesoura 
	•	cordel para prender os recortes ao móbil 
	•	fita adesiva 
	•	agulhas de bordar ou furadores de papel para utilização de toda a turma 
Por cada par de alunos: 
	•	cartão rígido para a impressão do jogo de memória 
Para toda a turma: 
	•	uma folha de papel A2 

Informações de referência
O Sol
O Sol é uma estrela, uma central de energia, que está em permanente fusão nuclear. É luminoso e extremamente quente. Apesar de a Terra se encontrar a cerca de 150 milhões de quilómetros do Sol, sentimos a energia proveniente das explosões que se dão no seu interior. Os seres humanos e muitas outras criaturas na Terra dependem do calor e da luz provenientes do Sol.
Algumas estrelas no Universo são maiores e mais brilhantes do que o Sol, mas todas as outras estrelas estão muito distantes e, como tal, surgem como pequenos pontos de luz. Na zona da Terra em que é dia, as estrelas estão escondidas devido ao brilho do Sol no céu, porque são muito menos brilhantes. Quando é noite, com o Sol a brilhar do outro lado da Terra, as estrelas podem ser vistas no céu escuro.
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A Terra
Um planeta é um objeto que gira em torno de uma estrela e é esférico e maior do que um asteroide, mas mais pequeno do que uma estrela. Os planetas podem ser rochosos, como a Terra, ou gasosos, como Júpiter. A Terra é onde vivemos e é o terceiro planeta a contar do Sol, com uma distância média deste de cerca de 150 milhões de quilómetros. Esta distância e a atmosfera da Terra mantêm a temperatura média da sua superfície acima do ponto de congelação da (0°C) mas abaixo do ponto de ebulição da água (100°C), permitindo a livre presença de água em estado líquido, o que nos dá os mares e os oceanos. Não acontece assim em Vénus, que está mais perto do Sol e é mais quente do que o ponto de ebulição da água, ou Marte, que está mais distante do Sol e é mais frio do que o ponto de congelação da água. A água em estado líquido tem sido crucial para o desenvolvimento de vida no nosso planeta, o único lugar conhecido em que existe vida no Universo.
A forma da Terra é muito semelhante a uma esfera. Gira ou roda uma vez em cada 24 horas, o que dá a duração de um dia. A Terra só tem um satélite natural, a Lua, que se considera ter desempenhado um papel importante na estabilização do eixo de rotação da Terra. Este fator pode também ter sido uma condição propícia ao aparecimento de vida.
A Lua
Os satélites, incluindo as luas, giram em torno dos planetas. A Lua é um satélite natural da Terra. Demora cerca de um mês (27 dias e 8 horas) a fazer uma rotação do nosso planeta. A Lua e a Terra estão sensivelmente à mesma distância do Sol. Mesmo assim, as temperaturas na Lua são extremas, atingindo temperaturas mais altas e mais baixas do que na Terra, porque falta à Lua uma atmosfera rica.
O Sistema Solar
Um sistema solar refere-se a uma estrela e a todos os objetos que giram em seu redor. O nosso Sistema Solar é constituído pelo Sol (a estrela do nosso), oito planetas e os seus satélites naturais (como a nossa Lua), planetas anões, asteroides e cometas. Está situado num braço espiral exterior da galáxia Via Láctea.
Adaptado da fonte: NASA https://solarsystem.nasa.gov/planets/moon/basic https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/basic  https://solarsystem.nasa.gov/planets/sun/basic 
Descrição da atividade completa
Preparação
A atividade está estruturada em quatro partes: 1) O que já sabem? 2) Jogo de memória 3) A rotação da Terra 4) Móbil do Sol, da Terra e da Lua. 
Imprimir a ficha de trabalho da atividade do móbil para cada aluno. Preparar os materiais indicados. Para o jogo de memória, imprimir uma cópia da ficha do jogo por cada par de alunos em papel rígido.
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Atividade 1: o que já sabem?
Passo 1: Distribuir a cada aluno uma folha de papel A4 e alguns lápis de cor.
Passo 2: Incentivar os alunos a desenhar o Sol, a Terra e a Lua e a escrever palavras que associem a estes. Discutir o que os alunos desenharam/escreveram.
Passo 3: escrever as ideias dos alunos numa folha de papel A2 e exibi-la na sala de aula. Explicar aos alunos que podem acrescentar palavras ou desenhos à folha, sempre que quiserem.
Atividade 2: jogo de memória do Sistema Solar
Passo 1: os alunos jogam um jogo de memória para aprender algumas diferenças entre o Sol, a Terra e a Lua. Antes de iniciar o jogo, incentivar os alunos a examinar todas as cartas da ficha do jogo de memória.
Passo 2: pedir aos alunos que recortem as cartas. Explicar as regras do jogo de memória: em pares, os alunos viram todas as cartas ao contrário sem nenhuma ordem especial numa grelha. Tiram duas cartas à vez. Se as cartas corresponderem, esse aluno ou aluna guarda o par; caso contrário, repõe as cartas no mesmo sítio da grelha. O jogo termina quando todos os pares de cartas forem encontrados.

Passo 3: em seguida, discutir o que os alunos aprenderam sobre as propriedades do Sol, da Terra e da Lua, abordando os seguintes pontos:
	•	É muito mais quente no Sol do que na Terra, porque o Sol é uma estrela.
	•	As estrelas são muito mais quentes e brilhantes do que os planetas. 
	•	A temperatura na Terra é mais elevada do que a temperatura a que a água congela, mas mais baixa do que a temperatura a que a água ferve, o que nos dá água em estado líquido e, por conseguinte, oceanos na Terra. 
	•	A temperatura da Lua pode variar entre muito fria e muito quente. 
	•	O Sol é mais do que cem vezes maior do que a Terra. 
	•	A Terra é cerca de quatro vezes maior do que a Lua. 
Atividade 3: a rotação da Terra
Passo 1: desenhar uma imagem da Terra no centro do quadro. Explicar que a Lua gira em torno da Terra e, em seguida, acrescentá-la ao desenho. Explicar agora que a Terra e a Lua giram em torno do Sol. Desenhar também isto no quadro.
Passo 2: pedir a três alunos que se coloquem na frente da sala. Explicar que o aluno 1 é a Lua, o aluno 2 é a Terra e o aluno 3 é o Sol. Incentivar os alunos a representar o movimento da Lua em torno da Terra e a rotação da Terra sobre o seu eixo ao mesmo tempo que gira em torno do Sol. Explicar que a Lua, um satélite natural, gira em torno da Terra, um planeta, e que ambas giram em torno do Sol, uma estrela.
Passo 3: explicar que vão criar um móbil que ilustre estes movimentos.
Atividade 4: o móbil do Sol, da Terra e da Lua
Passo 1: distribuir agora a ficha de trabalho sobre o móbil do Sol, da Terra e da Lua e explicar os dez passos para construir o móbil do Sol. Explicar as instruções à turma.
Passo 2: os espetos de madeira são usados para criar a barra superior. Ajudar os alunos a atar o cordel aos espetos de madeira. Usar o desenho, demonstrar como o restante móbil é montado.
Passo 3: suspender os móbiles na sala de aula. Verificar se os móbiles que os alunos criaram funcionam corretamente. A Terra gira em torno do Sol e a Lua em torno da Terra?
Currículo

País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Tópico
Reino Unido
KS2: 5.º ano
Ciências
-
A Terra e o espaço: - Descrever o movimento da Terra e de outros planetas relativamente ao Sol no Sistema Solar. - Descrever o movimento da Lua relativamente à Terra. - Descrever o Sol, a Terra e a Lua como corpos mais ou menos esféricos.
Conclusão
Nesta atividade, os alunos constroem um modelo do Sol, da Terra e da Lua e jogam um jogo de memória. Aprendem que a Terra gira em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Os alunos aprendem que o Sol é uma estrela e algumas características adicionais sobre o Sol, a Terra e a Lua.
Visitar http://astroedu.iau.org/a/1614 para recursos adicionais e descarregar opções para esta atividade.
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