Dia e noite no mundo
Comparar animais diurnos e noturnos e realizar experiências com o dia e a noite
Conhecimento do espaço, Observatório de Leiden


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

Breve descrição
Esta atividade permite que os alunos aprendam a diferença entre animais diurnos e noturnos, compreendam que, quando é dia no lugar onde se encontram, é noite do outro lado do mundo e que é dia quando o Sol nasce e noite quando o Sol se põe. No fim, os alunos constroem um modelo da Terra e podem realizar experiências com o dia e a noite. 
Objetivos
Nesta atividade, os alunos investigam as diferenças entre dia e noite, comparando animais noturnos e diurnos. Usam um modelo da Terra para demonstrar como o dia e a noite ocorrem na Terra e explicar que as pessoas e os animais que residem em pontos diferentes do planeta vivem em diferentes horas do dia.  
Objetivos de aprendizagem
Após a execução desta atividade, os alunos serão capazes de: 
	•	explicar a diferença entre animais diurnos e noturnos; 
	•	demonstrar e explicar que diferentes regiões da Terra não têm luz do dia ao mesmo tempo; 
	•	explicar que é dia (há luz) quando o Sol nasce e que é noite (fica escuro) quando o Sol se põe. 
Avaliação
No fim desta atividade, os alunos devem ser capazes de responder às perguntas colocadas nos objetivos de aprendizagem. O(a) professor(a) pode usar o modelo da Terra para mostrar diferentes situações de luz para acrescentar perguntas complementares, como nesta situação: é dia na Europa?  
Mostrar a laranja ou globo com a luz a incidir de um lado. Pedir aos alunos que colem as imagens dos animais diurnos e noturnos na laranja ou globo nos períodos em que estariam ativos.  
Perguntar aos alunos em que ponto se posicionariam na laranja na altura em que estão a executar a atividade. Perguntar o que as crianças que vivem do lado escuro da laranja estão a fazer à mesma hora.  
O(a) professor(a) pode utilizar imagens de animais noturnos e diurnos adicionais para alargar o âmbito da atividade. O(a) professor(a) pode pedir aos alunos que os classifiquem como noturnos ou diurnos.  
Os alunos podem igualmente imaginar e desenhar um animal que viva de noite. Pedir-lhes que expliquem o que o torna adaptado à vida noturna. 
Materiais
	•	fotografias de animais diurnos (PDF) 
	•	fotografias de animais noturnos (PDF) 
	•	ficha de trabalho 
	•	24 pinos fendidos 
	•	2 palitos de cocktail 
	•	lanterna 
	•	laranja  
	•	tesouras 
	•	papel A4 
	•	lápis de cor 
	•	agulhas de bordar 
Nota: em lugar de uma laranja e pinos, pode usar-se um globo terrestre com etiquetas ou outras bolas grandes para representar a Terra e indicar diferenças de latitude. 


Informações de referência
Dia e noite 
A Terra gira sobre o seu próprio eixo de oeste para este em 24 horas e em torno do Sol num ano. É por esta razão que o Sol nasce a este e se põe a oeste. Somente metade do globo está voltada para o Sol ao mesmo tempo, mas como a Terra gira durante 24 horas, durante este período toda a Terra esteve voltada para o Sol. Na parte iluminada pelo Sol, é dia. O outro lado do globo está na sombra e não recebe a luz do Sol. Nesta parte da Terra, é noite. Como o eixo da Terra é inclinado, os dias e as noites não são iguais: o dia e a noite não duram 12 horas cada; a sua duração varia ao longo do ano porque a Terra gira em torno do Sol e a sua posição muda.  
Animais noturnos 
Um animal noturno é, por definição, um animal que está ativo durante a noite e dorme durante o dia, ao contrário dos animais diurnos. Muitos destes animais são noturnos para evitar o calor do dia, como os animais do deserto. Estes animais possuem mecanismos naturais de adaptação para ajudá-los a viver às escuras. Podem ter, por exemplo, uma audição (coelhos), olfato ou visão (corujas, gatos) excelentes. Trata-se de adaptações naturais que lhes permitem viver ou caçar durante a noite. 
Cidadania global 
Falar sobre a Terra como um globo é uma oportunidade para incutir nos alunos um sentido de cidadania global. Todos vivemos no mesmo pequeno planeta azul a flutuar no vasto vazio do espaço. Todas as pessoas neste planeta veem a mesma Lua e o mesmo Sol no mesmo céu e vivenciam dias e noites. A abordagem à astronomia é semelhante para qualquer ser humano. A perceção de que todos partilhamos esta pequena esfera em que vivemos e temos as mesmas experiências liga-nos enquanto espécie e leva-nos a pensar sobre formas de colaborarmos para preservar o único lugar seguro que temos no espaço. 
Descrição da atividade completa
Preparação
Este recurso “Dia e noite” divide-se em quatro atividades. Para a atividade “Animais à noite”, são necessárias as fotografias de animais diurnos e noturnos do apêndice. Para a atividade “As crianças no mundo”, cortar 24 quadrados de papel do mesmo tamanho do quadrado na folha solta. 
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Animais à noite
O(a) professor(a) e os alunos sentam-se num círculo. Colocar as fotografias dos animais diurnos e noturnos no centro do círculo. Perguntar se os animais dormem à noite, tal como as pessoas. Que animais não dormem à noite? Quando estão acordados?  
Retirar as fotografias dos animais diurnos. Examinar as fotografias dos animais noturnos e falar da forma como se reconhece um animal noturno. Tirar a conclusão de que os animais noturnos têm muitas vezes olhos maiores do que os animais diurnos a fim de poderem ver melhor à noite. Em alguns casos, adaptaram-se de outras formas.  
Os animais noturnos podem ser reconhecidos pelas suas características específicas porque vivem de noite. Os animais noturnos nas fotografias são o morcego, a coruja, o porco-espinho e a pantera.  
Informação útil
Os morcegos têm uma visão tão má que não encontram as presas porque as veem, mas através da emissão de ruídos ultrassónicos. Este som reflete-se na presa e é reenviado para os ouvidos dos morcegos. Deste modo, determinam a que distância estão da presa. As corujas possuem olhos extraordinariamente grandes. Tal significa que conseguem ver claramente as presas à noite. Os olhos de uma pantera têm uma camada refletora. Esta permite-lhe tirar o máximo partido da pouca luz existente à noite.  
As crianças no mundo
Distribuir um quadrado de papel, tesouras e lápis de cor a cada aluno. Os alunos completam a Tarefa 1 na ficha de trabalho. Ler as instruções em conjunto e analisar o exemplo. Explicar aos alunos que devem dobrar o papel num triângulo. Dobram este triângulo a meio e novamente a meio. Na parte superior do papel dobrado, desenham uma criança conforme ilustra o exemplo na ficha de trabalho. Em seguida recortam-na. Assegurar que os alunos recortem apenas a parte exterior do papel (não devem cortar o ponto central).  
O círculo no centro do papel deve permanecer intacto. Quando desdobram o papel, os alunos veem um planeta com um grupo de crianças de mãos dadas a toda a volta. Explicar que isto representa todas as crianças da Terra. Os alunos devem agora colorir duas crianças em pontos opostos com duas cores diferentes. Explicar que uma criança vive na Europa e a outra na Austrália. A Austrália situa-se do outro lado do mundo.  
Dia e noite no mundo I
Distribuir a cada criança uma agulha de bordar e um pino fendido. Os alunos completam a Tarefa 2 na ficha de trabalho. Pedir-lhes que não cortem o pequeno círculo preto no meio. Os alunos colocam o quadrado sobre o mundo com as crianças da Tarefa 1. Usam a agulha de bordar para abrir um orifício no círculo preto e outro orifício no centro do mundo da Tarefa 1. Colocam o quadrado sobre as crianças do mundo e unem os dois com o pino fendido.  
Demonstrar como funciona. Os alunos veem que metade do mundo está tapado pelo semicírculo. Os alunos viram o círculo superior ao contrário e veem que, quando é dia para a criança da Europa, é noite na Austrália e vice-versa. Perguntar onde é dia quando é noite na Europa. Rodar o círculo superior um pouco de cada vez. As crianças conseguem ver que é sempre noite num ponto diferente do planeta? Se for dia para a criança na Europa, o que é para a criança na Austrália? Tornar claro aos alunos, por este processo, que quando é dia para nós, é noite do outro lado do mundo.  
Informação útil. A luz viaja sempre em linha reta. Não é capaz de contornar um objeto. A Terra gira sobre o seu próprio eixo uma vez em cada 24 horas e, durante este tempo, o Sol apenas incide sobre a metade da Terra que está voltada para ele. Durante este tempo, é noite do outro lado do planeta. Assim, temos dia e noite porque a Terra gira em torno do seu eixo.  
Dia e noite no mundo II
Pegar numa laranja ou num globo. O(a) professor(a) explica aos alunos que vai colocar uma etiqueta ou espetar um palito de cocktail na laranja ou no globo para indicar a Austrália. Quem sabe em que ponto as etiquetas ou palitos devem ser colocados? Colar um pedaço de fita no palito da Europa para poder distingui-los. Pegar num lanterna, explicando que representa o Sol. Escurecer a sala de aula para se ver claramente a luz da lanterna. Perguntar aos alunos de que direção a lanterna tem de incidir se for noite na Austrália. E se for noite na Europa? Tirar a conclusão de que é noite aí porque o Sol não está a incidir sobre esse lado da Terra.  
Repetir os mesmos passos, comparando as latitudes setentrionais da Europa e o círculo ártico com o sul da Europa. Mostrar que por vezes (no verão) as latitudes setentrionais têm noites mais curtas do que no sul. Perguntar aos alunos se alguma vez passaram por essa experiência ao viajar.  
Realçar o que os alunos aprenderam durante esta lição, mostrando um dia e uma noite completos. Começar pelo nascer do Sol. Mostrar que o Sol dá origem ao dia na Europa. Mostrar que isso também significa que o outro lado do mundo está mergulhado em escuridão. Nesse lado é noite. Rodar a laranja ou o globo. Mostrar aos alunos que, em determinado momento, o Sol deixa de incidir sobre a Europa. É agora noite. O Sol incide sobre o outro lado do mundo. Comparar isto com o que alunos observaram na Tarefa 2.  
Mostrar a laranja ou globo com a luz a incidir de um lado. Pedir aos alunos que colem as imagens dos animais diurnos e noturnos na laranja ou globo nos períodos em que estariam ativos.  Perguntar aos alunos em que ponto se posicionariam na laranja na altura em que estão a executar a atividade. Perguntar o que as crianças que vivem do lado escuro da laranja estão a fazer à mesma hora.   
Explicar que todos os seres humanos partilham o mesmo planeta e que todas as pessoas neste planeta veem a mesma Lua e o mesmo Sol no mesmo céu e vivenciam dias e noites em momentos diferentes.
Currículo

País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Secção 
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: 3.º ano
Ciências
-
Luz: reconhecer que a luz é indispensável para se verem os objetos e que a escuridão é a ausência de luz. 
Reino Unido
KS2: 4.º ano
Ciências
-
Os seres vivos e os seus habitats: reconhecer que os seres vivos podem ser agrupados de várias formas. 
Informações adicionais
Além do tema da astronomia; a atividade centra-se na vida dos animais, na localização de alguns países/continentes na Terra, assim como na cidadania global (ou seja, a prioridade 3 da iniciativa “Educação Global Primeiro” do Secretário-Geral das Nações Unidas). 
Conclusão
Nesta atividade, os alunos seguem diferentes passos para compreender e criar recortes de mundos que mostram o dia e a noite. No fim da atividade, os alunos aprenderam a diferença entre animais diurnos e noturnos, o facto de que, quando é dia no lugar onde se encontram, é noite do outro lado do mundo e de que é dia quando o Sol nasce e noite quando o Sol se põe. 
Visitar http://astroedu.iau.org/a/1605 para recursos adicionais e descarregar opções para esta atividade.
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