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Oficina – Sistema Solar 

 

Prezado Monitor(a), 

 

Esta oficina objetiva auxiliar o aluno na compreensão dos conteúdos que envolvem a constituição do 

Sistema Solar e os fenômenos celestes. 

  

Objetivos Específicos desta Atividade: 
 Conhecer os astros que constituem o Sistema Solar. 
 Compreender os Movimentos de Rotação e Translação. 
 Reconhecer os efeitos dos movimentos celestes. 
 Compreender a orientação pelo Sol. 
 Compreender o Eclipse Solar. 
 Conhecer as Fases da Lua. 
 Entender a Força da Gravidade e seus efeitos. 

 

Matriz de Avaliação – Ciências da natureza II – Ensino Fundamental 

 

H4 – Diferenciar os movimentos de translação e rotação. 

H6 – Identificar as fases da Lua. 

H8 – Identificar os tipos de eclipses envolvendo a posição relativa entre Terra, Sol e Lua. 

H9 – Comparar as características dos planetas que formam o Sistema Solar. 

 

CONTEÚDOS: Planetas e astros do Sistema Solar, Translação, Rotação, Orientação pelo Sol, Eclipse 

Solar, Satélites, Fases da Lua e Força da Gravidade. 

 

Orientações para Aplicação desta Oficina: 

 Faça uma leitura da oficina verificando as necessidades e especificidades de cada uma das 

atividades. 

 Consulte a indicação do site a seguir para aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto desta 
atividade. Esse site oferece material didático para treinamento de educadores de Ciências do Ensino 
Fundamental na área de Astronomia. A pesquisa pode ser realizada diretamente no site ou você 
pode buscar em outros materiais, como revistas e livros didáticos. 
 Consulte as indicações de pesquisa ao aluno para melhor orientá-lo na consulta das fontes 
sugeridas.  
 
Site: <http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia/index.html#rparte1>. 

 
 
 
 

http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia/index.html#rparte1
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Orientação ao Aluno – Indicações de Pesquisa: 
 
Você poderá sugerir ao aluno as seguintes ferramentas pedagógicas disponíveis no Portal EJ@ e na 
coleção do Novo Telecurso: 
 
o Aulas do Novo Telecurso: 2, 7, 15, 16, 17 e 18. 
o Temas de Estudo: “Conhecendo o Sistema Solar”, “Movimentos de Rotação”, “Translação da 

Terra e as Estações do Ano”, “As Fases da Lua”, “Eclipse”. 
o No Mapa Curricular você poderá consultar os temas: Universo - Sistema Solar, Universo - 

Movimentos Terrestres, Universo - Fenômenos - Eclipse e Fases da Lua, Atmosfera - Gravidade e 
Altitude.   

o Na internet, consulte: 
o <http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/eclipse-solar-sol-terra-lua-planetas-

486133.shtml>. 
o <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/sistemasolar.php>. 
o <http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/ciencia/um-misterio-chamado-forca-da-gravidade>. 
 
 
Nível de Dificuldade: 
Esta oficina apresenta nível de dificuldade médio, os assuntos abordados são avaliados na 1ª 
Avaliação Processual do Ensino Fundamental de Ciências da Natureza II. Oriente seu aluno, motive-o 
a participar e permita que ele tenha autonomia na realização desta atividade. 
 
 
 
 
 

Gabarito das Atividades Propostas 
 

 

 

 

1. Tabela de Classificação do Sistema Solar: 

 

Planeta Classificação Planeta Classificação 

1. Mercúrio Terrestre 2. Vênus  Terrestre 

3. Terra Terrestre 4. Marte  Terrestre 

5. Júpiter Gasoso 6. Saturno Gasoso 

7. Urano Gasoso 8. Netuno Gasoso 

 
 
 
 
 

http://www.eja.educacao.org.br/Paginas/default.aspx
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=4&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeja%2Eeducacao%2Eorg%2Ebr%2FLists%2FEnsino%2520Fundamental%2520%2520Cincias%2520da%2520Natureza%2520II%2FContedo%2Easpx
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=2
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=2
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=3
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=8
http://www.eja.educacao.org.br/Lists/Ensino%20Fundamental%20%20Cincias%20da%20Natureza%20II/DispForm.aspx?ID=8
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/eclipse-solar-sol-terra-lua-planetas-486133.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/eclipse-solar-sol-terra-lua-planetas-486133.shtml
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/sistemasolar.php
http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/ciencia/um-misterio-chamado-forca-da-gravidade
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2.  

         DATA HEMISFÉRIOS ESTAÇÕES DO ANO 

21/12 

Norte Inverno 

Sul Verão 

21/06 

Norte Verão 

Sul Inverno 

21/03 

Norte Primavera 

Sul Outono 

23/09 

Norte Outono 

    Sul Primavera 

 
 

3. O Sol não nasce todos os dias no mesmo lugar do horizonte. Por isso, o método de orientação 
pelo Sol é impreciso na maior parte do ano, somente funcionando razoavelmente bem nos 
equinócios, ou seja, no início do outono e no início da primavera. O Sol pode nascer em qualquer 
ponto de uma larga faixa do horizonte, mas sempre no lado onde fica o Leste. Do mesmo modo, o 
Sol pode se pôr em qualquer ponto de uma larga faixa do horizonte, mas sempre no lado onde 
fica o Oeste. Considerando esta orientação de nascente e poente do Sol, posicione os braços 
abertos e aponte o braço direito para o Leste encontrado, o Norte estará à sua frente, o Sul às 
suas costas e o Oeste à sua esquerda. 
 
 
4. Para receber luz solar, no período da manhã, as janelas dos quartos da casa devem estar 
posicionadas no lado “D” do terreno, ou seja, em direção à faixa leste, posição do nascer do Sol. A 
janela da cozinha, para que receba luz solar no período da tarde, deve estar posicionada no lado 
“A”, em direção ao pôr do sol. 
 
5.  
a. No mês de dezembro, o habitante 4, localizado no Trópico de Câncer, estará sujeito à 
temperatura mais baixa, pois, sobre ele, incide menor quantidade de raios solares, 
diferentemente do habitante “3”, localizado no Trópico de Capricórnio, que recebe grande 
quantidade de raios solares, nesse período do ano, caracterizando o Verão para essa região. 
 
b. No mês de junho, o habitante 4, localizado no Trópico de Câncer, estará recebendo maior 
quantidade de raios solares, portanto, estará susceptível às temperaturas mais elevadas. 
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6.  O ano é considerado bissexto quando é acrescentado um dia extra, normalmente sendo 
acrescido no mês de fevereiro, o ano completo apresenta, portanto, 366 dias, essa alteração, no 
calendário, ocorre a cada quatro anos, coincidindo com os anos em que ocorrem as Olimpíadas. 
Essa alteração objetiva manter o calendário anual ajustado com a translação da Terra e com os 
eventos sazonais relacionados às estações do ano. A Terra leva aproximadamente 365,2422 dias 
solares (1 ano trópico) para dar uma volta completa ao redor do Sol, enquanto o ano-calendário 
comum (por convenção) tem 365 dias solares. Sobram, portanto, aproximadamente 5h 48m 46s 
(0,2422 dia) a cada ano trópico. As horas excedentes são somadas e adicionadas ao calendário na 
forma inteira de um dia (4 x 6h = 1 dia). 
 
7. A geometria do eclipse solar pode ser exemplificado pela imagem a seguir: 
 

 
 
 
 
Um eclipse solar ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando completamente 
a sua luz numa estreita faixa terrestre. Do ponto de vista de um observador fora da Terra, o 
eclipse total é notado na faixa onde a ponta do cone de sombra se projeta na superfície da Terra.  
 
8. As fases da Lua estão representadas nos círculos a seguir, a região escura, indica a porção da 
Lua não visível da Terra, e a faixa branca indica a porção visível.

 
 

 
Disponível em: <http://www.cdcc.usp.br>. Acesso em: 11 dez. 2013. 15h 34min. 

 

Disponível em: <amora2011fenomenosdanatureza.pbworks.com>. 
Acesso em: 11 dez. 2013. 14h 38min. 

 

http://www.cdcc.usp.br/


                                                                                                Oficina de CNII/EF 
Material do Monitor 

 

Setor de Educação de Jovens e Adultos 

9. A força gravitacional exercida pela Lua tem pouco efeito nos continentes, que são sólidos, mas 
afeta a superfície dos oceanos por conta da liberdade de movimento da água. Quando a Lua e a 
Terra estão alinhadas, a Lua exerce uma força de atração sobre a água do mar, chamada força 
gravitacional. Como a Terra segue girando, a rotação faz com que um mesmo ponto passe pela 
maré alta e pela baixa, de acordo com este alinhamento. O sol também exerce uma força 
gravitacional sobre a Terra, embora seja bem menor. 
 
10. A força da gravidade é uma força de atração entre os corpos, na Lua, essa força é menor em 
relação à Terra, cerca de um sexto da gravidade da Terra, esse fato é o que resultou no 
comportamento dos astronautas de flutuarem na superfície lunar, pois seu peso na Lua é bem 
menor. 
 
Monitor, sugira ao aluno o site abaixo para saber seu peso aproximado na Lua e em outros 
planetas do Sistema Solar.  
Site: <http://coral.ufsm.br/mastr/pesos.htm>. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coral.ufsm.br/mastr/pesos.htm

