O que é o tempo?
Construir uma ampulheta para compreender o que é o tempo e como pode ser medido.
Conhecimento do espaço, Observatório de Leiden


Idade
6 aos 10 anos
Nível
Ensino primário
Duração
1h
Supervisionado
Não supervisionado
Custo
Médio (5 - 25 EUR)
Localização
Interior (por ex: sala de aula pequena)
Competências básicas:
Fazer perguntas, desenvolver e utilizar modelos, planear e realizar investigações
Tipo de atividade de aprendizagem
Investigação integral

Breve descrição
Nesta atividade, os alunos discutem a noção de tempo e como o tempo pode ser medido. Constroem uma ampulheta para medir o tempo e testam-na. Esta atividade permitirá aos alunos compreender melhor o tempo e os instrumentos que podem ser usados para medi-lo.
Objetivos
O objetivo da atividade é que os alunos compreendam o que é o tempo e como medi-lo.
Objetivos de aprendizagem
Após a execução da atividade, os alunos serão capazes de: 
	•	designar os instrumentos que podem ser usados para medir o tempo 
	•	enumerar diferentes unidades de tempo
	•	projetar e criar um instrumento para medir o tempo e discutir as suas limitações 
Avaliação
	•	Os alunos devem preencher a ficha de trabalho distribuída com a atividade. Analisar os projetos de ampulhetas dos alunos. 
	•	Perguntar aos alunos, no fim desta atividade, se pensam que é importante ser capaz de medir o tempo com precisão e porquê. 
	•	Pedir aos alunos que enumerem as unidades de tempo que conhecem e os instrumentos que nos permitem medir o tempo. 
	•	Após a realização de experiências para medir o tempo, pedir aos alunos que sugiram as vantagens e desvantagens de usar ampulhetas para medir o tempo.
Materiais
Para construir uma ampulheta por cada par de alunos: 
	•	Duas garrafas pequenas e leves do mesmo tamanho 
	•	Cronómetro 
	•	Um pedaço de cartolina ligeiramente maior do que a abertura da garrafa 
	•	Tesoura 
	•	Fita adesiva 
	•	Areia (suficiente para encher uma garrafa) 
Por aluno:
	•	Ficha de trabalho impressa 
	•	Lápis
Informações de referência
O tempo permite-nos ordenar acontecimentos do passado ao presente e ao futuro. O tempo é também a medida da duração entre dois acontecimentos específicos. Foram inventados muitos instrumentos para medir o tempo. Um dos primeiros instrumentos para calcular o tempo foi o relógio de sol, que se baseava no movimento do sol.
Na atividade é usado outro instrumento. A ampulheta mede a passagem do tempo. É constituída por dois compartimentos diferentes, muitas vezes ampolas de vidro ligadas por um tubo estreito, que permitem que a areia ou outro material passe do compartimento superior para o inferior a uma velocidade constante, isto é, num período de tempo determinado. Uma ampulheta funciona por gravidade, atraindo a areia para que flua no sentido descendente. Hoje em dia, podemos usar um cronómetro para medir o tempo que decorre desde que é ativado até que é desativado.




Descrição da atividade completa
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Preparação
Para construir uma ampulheta, é necessário assegurar que a areia esteja seca. As garrafas também devem estar secas e ser leves. Assegurar que as aberturas de cada par de garrafas sejam do mesmo tamanho. Ter os materiais para a ampulheta (garrafas, lápis, pedaços de cartolina, tesouras, fita adesiva e areia) prontos na parte da frente da sala de aula.
Atividade 1: quanto tempo dura um minuto?
Passo 1:
Fazer a pergunta: o que é o tempo? Sabem dizer que horas são sem chegar previamente a acordo sobre algumas questões?
Passo 2:
Dividir os alunos em pares. Explicar que vão ver quanto tempo dura um minuto. Dar um cronómetro ao(à) aluno(a) 1. O(a) aluno(a) 1 faz sinal quando ativa o cronómetro. Quando o(a) aluno(a) 2 considerar que passou um minuto, faz sinal e o(a) aluno(a) 2 desativa o cronómetro. Quanto tempo indica o cronómetro?
Passo 3:
Explicar que vão repetir a experiência. Agora têm de pensar num método que os ajude a fazer um cálculo mais preciso da duração de um minuto. Podem contar ou desenhar linhas. Incentivar os alunos a experimentar as suas sugestões e discutir se a experiência foi ou não bem-sucedida. Foram capazes de fazer um cálculo mais preciso da segunda vez? O que usaram para os ajudar?
Passo 4:
Os alunos completam a Tarefa 1 na ficha de trabalho.
Passo 5:
Perguntar por que razão acham que é importante saber quanto tempo passou. E por que razão é importante estabelecer convenções sobre o tempo? Tirar a conclusão de que é importante que todos usem a mesma definição quando se referem ao tempo. Assim, podemos estar certos de chegar a tempo a um encontro, por exemplo.
Passo 6:
Fazer a pergunta: “Que formas de medir o tempo conhecem?” Acrescentar, se necessário, o seguinte às suas ideias: cronómetro, olhar para a posição do Sol ou usar uma ampulheta (conta-minutos).
Atividade 2: construir uma ampulheta
Passo 1:
Explicar que uma ampulheta funciona por gravidade, atraindo a areia para que flua no sentido descendente. A gravidade atrai os objetos em direção ao centro da Terra. Isto acontece a uma velocidade constante quando consideramos uma curta distância, como numa ampulheta, pelo que uma ampulheta é uma maneira fiável de medir o tempo. 
Informação útil. Há muito tempo, os marinheiros usavam uma ampulheta para tocar o sino do navio de hora em hora e de meia em meia hora. Os médicos usavam uma ampulheta de 15 segundos para medir o pulso dos doentes.
Passo 2:
Dividir os alunos em pares. Os alunos examinam os materiais que o(a) professor(a) preparou na parte da frente da sala de aula e decidem de que modo vão usá-los para construir a ampulheta. Dar um lápis a cada par de alunos. Ajudá-los perguntando que aspeto tem uma ampulheta. O que contém? E como pode esse conteúdo “fluir”? Os alunos completam a Tarefa 2 na ficha de trabalho até ao passo 5.
Passo 3:
Um exemplo de como uma ampulheta pode ser construída: cortar um círculo em cartolina que encaixe entre as aberturas das duas garrafas. Fazer um pequeno buraco no centro da cartolina. Deitar um pouco de areia numa das garrafas. Colocar a cartolina sobre a abertura da garrafa e colocar a segunda garrafa ao contrário sobre a primeira. Uni-las no meio com fita adesiva. Assegurar que as garrafas usadas para a ampulheta são leves para obter um conjunto estável.
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Passo 4:
Examinar os desenhos das ideias dos alunos. Parece que vão funcionar? Perguntar aos alunos que quantidade de areia tencionam usar, de que tamanho vão fazer o buraco e como vão fixar as garrafas uma à outra. Nota: quanto maior for o buraco, menos tempo a areia demora a passar. Quanto mais areia houver na garrafa, mais tempo demora a passar pelo buraco. Esta experiência só funciona se as garrafas e a areia estiverem completamente secas. 
Passo 5:
Assim que os alunos tiverem criado uma boa imagem do seu projeto, podem construir a sua ampulheta. 
Passo 6:
Os alunos testam as suas ampulhetas para ver se funcionam bem. A ficha de trabalho contém alguns conselhos para melhorarem o seu projeto. Os alunos completam agora o passo 5 da Tarefa 2 na ficha de trabalho. Cada ampulheta levará um período de tempo diferente a esvaziar. Explicar que isso se deve ao tamanho do buraco e à quantidade de areia que usaram. 

Atividade 3: usar a ampulheta
Passo 1:
Levar os alunos para o recreio e incentivá-los a usar a sua ampulheta para medir o tempo que demoram a correr uma certa distância. Marcar uma linha de partida e uma meta. Um(a) aluno(a) de cada par prepara-se para correr. O(a) outro(a) aluno(a) espera pelo sinal de partida para virar a ampulheta ao contrário.
Passo 2:
Quanto tempo demorou o(a) aluno(a) a cruzar a meta? Conseguiram medir esse tempo com a ampulheta? Havia areia suficiente para medir o tempo? Pedir aos alunos que troquem de lugar e repetir a tarefa.
Passo 3:
Os alunos voltam para a sala de aula para completar a Tarefa 3 na ficha de trabalho. 
Passo 4:
Discutir estas tarefas. Tirar a conclusão de que é difícil medir o tempo com precisão com uma ampulheta. Se a ampulheta estiver apenas parcialmente vazia, só podemos adivinhar quanto tempo passou.
Currículo

País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Secção 
Reino Unido
KS1
Ciências
-
Trabalhar cientificamente: usar as observações e ideias dos alunos para sugerir respostas a perguntas.
Reino Unido
KS1: 2.º ano
Ciências
-
Uso de materiais correntes: identificar e comparar a adequação de uma variedade de materiais correntes.
Reino Unido
KS2: 3.º e 4.º anos
Ciências
-
Trabalhar cientificamente: usar os resultados para tirar conclusões simples, fazer previsões de novos valores, sugerir melhorias e levantar mais questões.
Reino Unido
KS1: 1.º ano
Matemática
–
Medição: comparar, descrever e resolver problemas práticos relativos ao tempo; medir e começar a registar o tempo. 
Reino Unido
KS1: 2.º ano
Matemática
–
Medição: comparar e sequenciar intervalos de tempo. 
Reino Unido
KS2: 3.º ano
Matemática
-
Medição: registar e comparar o tempo em termos de horas, minutos e segundos; comparar a duração das tarefas. 
Conclusão
Após a execução desta atividade, os alunos adquirem uma compreensão sobre o que está na origem da noite e do dia e compreendem a diferença horária. Os alunos ficam a saber que instrumentos podem ser usados para medir o tempo e a conhecer diferentes unidades de tempo. Os alunos percebem que é difícil saber as horas sem um instrumento e constroem e testam uma ampulheta para medir o tempo. 
Visitar http://astroedu.iau.org/a/1606 para recursos adicionais e descarregar opções para esta atividade.
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