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Como viajar na Terra sem perder o norte
Utilizar um globo para aprender como uma posição na Terra pode ser descrita.
Conhecimento do espaço, Observatório de Leiden

Idade
8 aos 14 anos
Nível
Ensino primário, ensino secundário inferior
Duração
1h
Grupo
Grupo
Supervisionado
Não supervisionado
Custo
Baixo (< ~5 EUR)
Localização
Interior (por ex: sala de aula pequena)
Competências básicas:
Desenvolver e utilizar modelos, analisar e interpretar dados, utilizar a matemática e o raciocínio computacional
Tipo de atividade de aprendizagem
Investigação parcial
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Breve descrição
Nesta atividade, os alunos utilizam um globo para aprender como uma posição na Terra pode ser descrita. Investigam como a latitude pode ser encontrada por meio das estrelas. Os alunos aprendem o que são a longitude e a latitude e como usá-las para indicar uma posição na Terra. Investigam como, em alguns pontos da Terra, a direção do sol ao meio-dia pode mudar ao longo do ano.
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Objetivos
Nesta atividade, os alunos aprendem os aspetos básicos da geografia e como descrever uma posição na Terra. É necessário, para este fim, vocabulário básico, como latitude, longitude, meridiano e polos. Os alunos aprendem a utilizar instrumentos, como uma bússola, para encontrar a sua latitude através das estrelas. São melhoradas competências de matemática, como ler e medir ângulos.
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Objetivos de aprendizagem
Os alunos serão capazes de explicar que a Terra é um globo, apesar de os mapas serem planos.
Serão capazes de descrever o que são a latitude e a longitude e por que razão são úteis.
Os alunos serão capazes de identificar a sua posição no globo e de calcular a sua latitude e longitude.
Os alunos serão capazes de utilizar a posição das estrelas para identificar a sua latitude no globo.
Os alunos serão capazes de explicar por que razão o Sol em Cabo Verde, está umas vezes a norte e outras vezes a sul.
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Avaliação
Pedir aos alunos que demonstrem como se encontra a latitude e a longitude do local onde estão, usando os materiais fornecidos.
Pedir aos alunos, em pequenos grupos, que indiquem a localização de diferentes cidades em termos de latitude e longitude.
Pedir aos alunos que desenhem a posição do Sol no céu (com a ajuda da bússola) e de uma pessoa com a respetiva sombra ao meio-dia, no verão e no inverno, em Cabo Verde.
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Materiais
Itens necessários por grupo:
	Globo com linhas das longitudes e latitudes marcadas

Lâmpada
Transferidor
3 lápis
Autocolante
Acesso à Internet para verificar as coordenadas de latitude e longitude exatas de um local; utilizar o sítio Web seguinte: http://www.findlatitudeandlongitude.com/
Transferir a aplicação Night Sky (céu noturno) para tablets ou dispositivos móveis, como por exemplo Sky map ou Pocket universe: https://itunes.apple.com/us/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?mt=8
Opcional:
	fio para colocar à volta do globo

bússola para indicar o norte
quadrante
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Informações de referência
A Estrela Polar 
Se olharmos para o céu a intervalos regulares durante a noite, vemos que as estrelas se movem lentamente em torno da Estrela Polar. No hemisfério sul, todas as estrelas se movem em torno de uma área muito escura designada Saco de Carvão. Hoje em dia, a Estrela Polar indica sempre a direção do norte verdadeiro e só é visível no hemisfério norte. O Saco de Carvão indica a direção do sul e só é visível no hemisfério sul.
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As constelações são padrões de estrelas que formam figuras imaginárias e que parecem estar sempre na mesma posição em relação umas às outras. A Estrela Polar é uma das estrelas da cauda da constelação da Ursa Menor. É possível ver no céu a Ursa Maior, a Cassiopeia e a Ursa Menor, entre outras. Se observarmos o céu noturno de um lugar escuro, podemos vê-las facilmente. A mais difícil de encontrar é a Ursa Menor porque a luz das suas estrelas é mais fraca. Começar por identificar a Ursa Maior e a Cassiopeia. Tentar em seguida encontrar a Ursa Menor, usando a posição das três constelações como mostra o diagrama. Se olharmos para estas constelações novamente uma hora mais tarde, vemos que rodaram em torno da Estrela Polar.
Onde está o Sol
Olhando para o horizonte e conhecendo a direção em que o Sol nasce e se põe, podemos saber em que direção estamos a deslocar-nos. Para voltar atrás, basta dar meia volta e avançar na direção oposta. Isto é simples quando estamos em terra. Basta determinar a posição de um ou dois pontos no horizonte e avançar na direção contrária, alterando os pontos de referência da direita para a esquerda e os pontos da esquerda para a direita. Se tivermos uma bússola, é evidente que sabemos em que direção fica o norte e o sul e onde se situam os outros pontos cardeais. Mas também é possível orientarmo-nos sem uma bússola, porque em Portugal, por exemplo, o meio-dia solar está sempre a sul.
A posição do Sol ao longo do dia
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Nascer do Sol a leste – pôr do Sol a oeste
A posição do Sol no hemisfério norte sobre o trópico de Câncer
É mais difícil orientarmo-nos à noite, no deserto ou no mar, porque não vemos qualquer ponto de referência no horizonte. No hemisfério norte, a Estrela Polar está sempre a norte e é visível à noite. Assim, se nos voltarmos para a Estrela Polar, o Sol nasce sempre à nossa direita e põe-se à nossa esquerda. Quem vive em Cabo Verde, que se situa entre o trópico de Câncer e o equador, continua a ver a Estrela Polar a norte. Contudo, dependendo da estação, o meio-dia solar pode estar a norte ou a sul da nossa posição. Se viajarmos para o hemisfério sul da Terra, como os navegadores portugueses a partir do século XV, deixamos de ver a Estrela Polar. Mas o Saco de Carvão indica-nos sempre a direção para sul.
De notar que há formas diferentes de encontrar os polos norte e sul. Por exemplo, no hemisfério norte, é importante, mas não necessário, encontrar a Cassiopeia. Consultar: http://apod.nasa.gov/apod/ap070108.html 
No hemisfério sul: existem pelo menos 4 métodos diferentes de encontrar o polo sul; consultar: https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_pole#Finding_the_south_celestial_pole
Alguns instrumentos de navegação
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Um quadrante é um instrumento desenvolvido por Ptolomeu e aperfeiçoado mais tarde na Idade Média por astrónomos árabes. Os navegadores usavam-no para medir a latitude. Olhavam para uma estrela através das pínulas e seguravam no quadrante até o plano estar na vertical. A altitude da Estrela Polar medida com um quadrante corresponde à nossa latitude se nos encontrarmos no hemisfério norte. Os navegadores usavam também o instrumento com a altitude do centro do Sol e olhando à sua frente, com o Sol ao lado, para evitar pousar os olhos neste.
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Latitude
Observando o Sol e a regularidade da rotação da Terra em torno do Sol, os astrónomos e os geógrafos conseguiram descobrir maneiras práticas de determinar a nossa posição na Terra.
Foram referenciados pontos a norte e a sul do equador ao longo de linhas circulares paralelas desenhadas em redor da Terra. Estas linhas chamam-se paralelos e as suas posições são medidas em graus: o equador é a linha de zero graus, o polo norte está a um ângulo de 90º N em relação ao equador e o polo sul situa-se a um ângulo de 90º S em relação ao equador. A medição da posição norte-sul designa-se como latitude.
Para determinar a latitude de um ponto durante o dia, para além de conhecer o ângulo do meio-dia solar acima do horizonte, a data, a nossa posição aproximada na Terra, é também necessário saber se estamos no hemisfério norte ou sul e qual a nossa posição relativamente aos trópicos. No hemisfério norte, o ângulo da Estrela Polar sobre o horizonte é latitude do local onde nos encontramos.
A latitude de um local é a medição do ângulo, se viajarmos a partir do equador até ao paralelo que passa por este ponto, perpendicular ao equador. Em qualquer momento da noite, este ângulo é igual ao ângulo da Estrela Polar sobre o horizonte. É fácil medir a latitude, porque no hemisfério norte, a Estrela Polar está sempre visível no céu noturno.
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Longitude
A latitude só fornece informação sobre uma parte da localização no globo. Para obter informações completas sobre a localização de um lugar, temos de usar uma segunda referência que mostra a localização horizontal no globo.
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Os meridianos ou linhas de longitude ligam os polos norte e sul no globo, como os gomos de uma tangerina. Cada meridiano atravessa a linha do equador. Como o equador é um círculo, podemos dividi-lo em 360°. Desde 1884 e por razões históricas, a contagem começa com a linha que atravessa o Observatório Real de Greenwich, em Londres, no Reino Unido. É o que designa como o meridiano primário, em que a longitude é definida em 0°. Deslocando-nos para este do meridiano primário, a longitude é medida em graus este até 180°; por exemplo, Paris tem a longitude de 2,4°E. De igual modo, deslocando-nos para oeste, a longitude é medida em graus oeste; por exemplo, Lisboa tem a longitude de 9,1°O.
Se conhecermos a latitude e a longitude de um lugar, podemos localizá-lo no globo. É o que se designa como coordenada.
Unidades de longitude e latitude
Tanto a longitude como a latitude são medidas em graus. Para obter uma posição mais específica, podem usar-se frações de um grau. Em alternativa, à semelhança das horas, os graus também podem ser subdivididos em arcominutos (‘) e arcossegundos (”), havendo 60’ num grau e 60” num arcominuto. Assim, a inclinação da Terra, 23°30', equivale a 23,5°. Este exercício utiliza frações de um grau.
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Descrição da atividade completa
Atividade 1: a nossa posição na Terra: latitude
Passo 1:
Os alunos identificam a sua cidade no globo. Usar a aplicação que mostra uma vista do céu noturno num iPad ou telemóvel com base na sua localização. A aplicação baseia-se na localização onde nos encontramos ou então digita-se esta localização (ou a da cidade mais próxima).
Passo 2:
Se só houver um dispositivo para a turma, pedir a um(a) voluntário(a) que localize a Estrela Polar, para quem está no hemisfério norte, ou o Saco de Carvão, para quem está no hemisfério sul.
Passo 3:
O(a) aluno(a) roda e move o dispositivo até encontrar a Estrela Polar ou o Saco de Carvão. Usar a bússola incluída na aplicação ou outro(a) aluno(a) pode usar uma bússola para encontrar o norte ou o sul, conforme o caso. As informações de referência indicam formas de localizar estes objetos.
Passo 4:
Uma vez localizado o objeto, pedir-lhes que continuem a apontar o dispositivo na mesma direção.
Passo 5:
Pedir a um(a) segundo(a) aluno(a) que meça o ângulo da Estrela Polar ou do Saco de Carvão acima do solo/horizonte com um transferidor. Em alternativa, se se dispuser de um quadrante, a vista do céu noturno pode ser apresentada num ecrã vertical e os alunos olham através do quadrante para medir o ângulo do objeto acima do horizonte. Pode ainda usar-se um quadrante nesta atividade para olhar para o céu noturno real numa noite clara.
Passo 6:
Os alunos anotam o ângulo que determinaram. (Este ângulo corresponde à latitude do local onde se encontram).
Passo 7:
Perguntar aos alunos se veem todos a Estrela Polar (ou o Saco de Carvão) no mesmo ângulo. Porquê/porque não? Tentar introduzir diferentes pontos do mundo em ambos os hemisférios e medir os ângulos da Estrela Polar (ou do Saco de Carvão, se for este que se vê no local onde se encontram) acima do horizonte ou notar se são capazes de ver um ou o outro. Indicar onde estão no globo para comparar. Tirar a conclusão de que as pessoas no hemisfério norte conseguem ver a Estrela Polar (e as pessoas no hemisfério sul não conseguem), mas veem-na a ângulos diferentes, em função do local onde estão (ou o equivalente com o hemisfério sul e o Saco de Carvão). Explicar que este ângulo nos diz quão a norte ou a sul nos encontramos. É o que se designa como latitude. Escrever esta palavra no quadro.
Passo 8:
Mostrar aos alunos as linhas de latitude no globo. Os alunos já ouviram falar do equador e sabem onde fica? Mostrar-lhes e explicar que o equador circunda o meio da Terra. O equador encontra-se a 0º. Se viajarmos para norte, o ângulo aumenta até alcançarmos o polo norte, que está a 90º N, e se viajarmos para sul a partir do equador, o ângulo aumenta até ao polo sul a 90º S.
Passo 9:
Perguntar aos alunos como podemos usar esta informação. Tirar a conclusão de que podemos medir o ângulo da Estrela Polar/Saco de Carvão para determinar a nossa latitude e identificar a nossa localização na Terra, tal como faziam os exploradores que viajavam por mar.
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Atividade 2: a nossa posição na Terra: longitude
Passo 1:
Perguntar aos alunos se saber quão a norte ou a sul estamos é suficiente para determinar a nossa posição exata na Terra. A resposta é não. Mesmo sabendo quão a norte ou a sul estamos, continuávamos a poder estar em qualquer ponto do mesmo paralelo; por exemplo, Nice,em França, e Toronto, no Canadá, estão ambas a uma latitude de 43,7°, mas a distância entre elas é extremamente grande.
Passo 2:
Pedir aos alunos que indiquem/apontem para a localização de duas cidades diferentes no globo. Perguntar aos alunos se conseguem pensar noutra informação que possam usar para distinguir as duas cidades: o que as distingue?
Passo 3:
Tirar a conclusão de que aquilo que as separa é a posição horizontal no globo, ou seja, a localização este-oeste. Explicar que dividimos o globo, utilizando linhas do polo norte ao polo sul, como os gomos de uma tangerina. Pedir aos alunos que apontem as linhas no globo. Explicar que designamos estas linhas como linhas de longitude e anotar esta palavra no quadro.
Passo 4:
Pedir aos alunos que imaginem que estão num avião a viajar para leste. O avião viaja num círculo. Perguntar aos alunos quantos graus existem num círculo. Resposta: 360°.
Passo 5:
Perguntar aos alunos se existe algum ponto óbvio a partir do qual começar a contar as linhas de longitude. Não, não existe porque a Terra é uma esfera. Explicar que, em 1884, foi convencionado que a linha que passa por Londres seria o meridiano primário com uma longitude de 0º. Ao deslocarmo-nos para este, o ângulo aumenta até 90º E e em seguida até 180°. Ao deslocarmo-nos para oeste a partir do meridiano primário, o ângulo aumenta até 90º O e em seguida até 180°.
Passo 6:
Os alunos usam o globo ou um mapa do mundo para encontrar a longitude do local onde se encontram. Tomam nota do resultado. Os alunos podem agora indicar as coordenadas completas, longitude e latitude, do local onde se encontram.
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Passo 7:
Perguntar aos alunos se conhecem uma maneira de determinar a sua localização com mais exatidão do que usando um globo. É possível usarmos tecnologia? Como navegamos num automóvel?
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Passo 8:
Explicar que, atualmente, é possível indicar as coordenadas de um lugar com muito maior precisão por meio do Sistema Global de Posicionamento (GPS). Trata-se de uma rede de satélites, usados em navegação, que giram em torno da Terra. Se um recetor GPS for capaz de “ver”, ou seja, de comunicar com quatro ou mais destes satélites, a sua localização pode ser determinada, aplicando uma técnica de triangulação.
Atividade 3: Direção do Sol
Cabo Verde situa-se ao largo da costa ocidental do norte de África, com uma latitude de 15º N, o que o coloca entre o equador (0°) e o trópico de Câncer (23,5º N) Munidos deste conhecimento, investigamos por que razão os habitantes de Cabo Verde, umas vezes, veem o sol ao meio-dia a norte e, outras vezes, a sul.
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Passo 1:
Assegurar que todos os alunos conseguem ver o globo. Pedir aos alunos que indiquem a sua localização, o equador e o eixo norte-sul no globo. Podem colocar um fio à volta do globo para indicar a localização do equador.
Passo 2:
Iluminar o equador com uma lâmpada e inclinar ligeiramente o eixo para a luz de forma que a área em redor do polo norte, delimitada pelo círculo Ártico, esteja iluminada. Encostar um lápis ao globo e movê-lo na vertical entre os polos norte e sul no globo. Mostrar que, se movermos o lápis para norte, a sua sombra apontará para norte e o Sol estará a sul. Mostrar que, se movermos o lápis para sul, a sua sombra apontará para sul e o Sol ao meio-dia estará a norte.

Passo 3:
Perguntar aos alunos o que observam. Deslocando-se para norte, perguntar em que direção aponta a sombra, se o lápis estiver por cima do Sol? (para sul). Deslocando-se para sul, perguntar em que direção aponta a sombra, se o lápis estiver por baixo do Sol? (para norte). Os alunos também deverão ser capazes de ver que há um ponto em que o lápis não projeta nenhuma sombra.
Passo 4:
Explicar aos alunos que existe um círculo de latitude, como o equador, mas que não circunda o meio da Terra. Chama-se o “trópico de Câncer” e situa-se a 23,5º a norte do equador. Os alunos são capazes de aplicar o que aprenderam antes para determinar onde este fica? Colocar o lápis contra o globo a esta latitude.
Passo 5:
Inclinar o eixo para que não haja sombra quando o lápis está no trópico de Câncer. O eixo do globo está agora inclinado a 23,5º relativamente à vertical. Para alguém que se encontre sobre a superfície da Terra, no ponto em que o lápis toca no globo e veja o Sol na posição da lâmpada, é meio-dia do dia 21 de junho.
Passo 6:
Dizer aos alunos que a latitude de Cabo Verde é 15º N. São capazes de indicar esta posição no globo? É a norte ou a sul do trópico de Câncer? Talvez seja boa ideia colocar um autocolante para indicar a localização.
Passo 7:
Mantendo a inclinação anterior (para que o Sol esteja diretamente por cima do trópico de Câncer), deslocar o lápis para a localização de Cabo Verde. Perguntar aos alunos em que direção está a apontar a sombra (deverá ser para sul).
Passo 8:
Deslocar agora a Terra/globo para que fique do lado contrário ao Sol/lâmpada, para representar seis meses mais tarde. O eixo norte deve agora apontar no sentido contrário ao do Sol no mesmo ângulo, de forma que o polo sul fique iluminado. Assegurar que Cabo Verde esteja a apontar para o Sol. Perguntar aos alunos sobre que parte da Terra o Sol está “a pino” e demonstrar, como antes, com a sombra do lápis. (O Sol está “a pino” sobre o trópico de Capricórnio, que se situa a 23,5º S).
Passo 9:
Colocar o lápis em Cabo Verde. Perguntar aos alunos o que notam em relação à direção da sombra. (Está agora a apontar para o norte).
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Passo 10:
Assim, as pessoas em Cabo Verde têm, por vezes, sombras ao meio-dia a norte ou a sul, em função da altura do ano, porque a direção do Sol ao meio-dia varia ao longo do ano. Com efeito, todas as pessoas que veem o sol ao meio-dia a norte ou a sul em diferentes alturas do ano vivem entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio.
Passo 11:
A resposta à nossa pergunta é simples. Como o eixo norte-sul da Terra está inclinado relativamente ao plano da órbita da Terra, o meio-dia solar no primeiro dia do verão, a sul do trópico de Câncer, está no norte. Mas no outono, entre o equador e o trópico de Câncer, o meio-dia solar está no sul.
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Currículo
País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Secção
Reino Unido
KS2
Geografia
-
Conhecimentos relativos à localização: identificar a posição e a importância da latitude, da longitude, do equador, do hemisfério norte, do hemisfério sul, dos trópicos de Câncer e Capricórnio, dos círculos Ártico e Antártico, do meridiano primário e de Greenwich e dos fusos horários (incluindo o dia e a noite).
Reino Unido
KS3
Geografia
-
Competências de geografia e trabalho de campo: consolidar os seus conhecimentos sobre globos, mapas e atlas e aplicar e desenvolver estes conhecimentos sistematicamente na sala de aula e no terreno.
Reino Unido
KS2: 5.º ano
Ciências
-
Terra e espaço: usar a ideia da rotação da Terra para explicar o dia e a noite e o movimento aparente do Sol através do céu.
Reino Unido
KS2: 5.º ano
Matemática
-
Geometria - propriedades das formas: desenhar ângulos dados e medi-los em graus (º).
Reino Unido
KS3
Matemática
-
Geometria e medições: desenhar e medir segmentos de reta e ângulos em figuras geométricas, incluindo a interpretação de desenhos à escala.
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Conclusão
Nesta atividade, os alunos aprendem que a Terra é um globo e que podemos definir uma posição no globo usando a latitude e a longitude. Uma vez executada a atividade, os alunos são capazes de determinar a latitude de um lugar na Terra por meio de uma bússola, do céu noturno e de um transferidor. Os alunos são capazes de identificar num globo a sua localização e de descrevê-la em termos de latitude e longitude. Os alunos aprendem por que razão em Cabo Verde a direção do sol ao meio-dia muda ao longo do ano.
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