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Oficina: Eclipse e outros fenômenos 

CN/EF 

 

Caro monitor, 
  
Em nosso entendimento a oficina é um momento de grande importância no processo como 
um todo. Esse material é uma orientação de como atuar para que possamos atingir os 
objetivos desta oficina. Leia com atenção e procure se organizar como recomendado. 
 
Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. 
 
Desejamos um ótimo trabalho! 
 

Sobre a oficina: esta oficina de CN do EF abordará o conceito de fenômenos naturais. Sobre 

fenômenos, consideraremos neste momento, que são eventos que ocorrem naturalmente e, 

que podem ou não ser casuais, comuns ou ainda periódicos.  

Podemos pensar em fenômenos casuais aqueles que não são comuns, como a passagem de 

um cometa, a erupção de um vulcão, os fenômenos El Niño e La Niña que influenciam a 

formação de tempestades e furacões.  

Fenômenos comuns são, por exemplo, a precipitação de chuvas, a formação e precipitação de 

neves em regiões frias e assim por diante.  

Os periódicos são aqueles em que observamos a ocorrência sempre no mesmo período ou 

com a mesma duração de período, como as estações do ano, o dia, a noite e as fases da Lua. 

A oficina será introduzida discutindo o fenômeno do eclipse. Assim, retome a aula 16 do livro 

Novo Telecurso de Ciências, EF.  

Na Matriz de Avaliação de Ciências da Natureza, o presente material contempla as 

habilidades: H6 e H8.  

 

Antes da oficina 

Você precisará se organizar reservando o laboratório de informática ou a biblioteca, ou ainda, 

montando a caixa de livros com o acervo da biblioteca para o momento de pesquisa. A 

pesquisa será sobre as fases da Lua e como este fenômeno aguça a curiosidade e inspira lendas 

e mitos, como também influencia outros fenômenos que observamos no nosso dia a dia, como 

o movimento das marés e a época ideal para pescaria, por exemplo. 
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Baseie-se no material do aluno para a condução da oficina. Retome como ocorre o eclipse 

lunar e o solar.  

Eclipse lunar: 

 

 

explicatorium.com 

 

 

Eclipse solar: 

 

eclipsesdosol.pbworks.com 

 

 

Simulando o acontecimento do eclipse 

 

Materiais: 

 

 Lanterna 

 Bola de isopor de (mais ou menos) 2 cm de raio 

 Bola de isopor de (mais ou menos) 10 cm de raio 

 Fita dupla face ou durex para colar as bolas na superfície (mesa ou chão) 
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Pode ser outro tipo de esferas, o importante é que a diferença entre os tamanhos seja de 5x, isso 

porque a Terra é cerca de 50 vezes maior que a Lua, então é mais para que o aluno perceba a 

proporção. 

 

Fixe as bolas alinhadas numa superfície (chão ou mesa) e alinhe o feixe de luz da lanterna. Faça o 

aluno perceber a formação da sombra sobre as bolas de isopor, assim como no exercício 4, pág. 

97 do livro de Ciências do Novo Telecurso. 

 

Depois da observação vá discutindo com os alunos cada uma das questões que aparecem no 

material do aluno, retomando os assuntos já vistos em aula. 

 

Conduza a pesquisa no laboratório de informática ou ainda na biblioteca. Auxilie o aluno a formulas 

as respostas para as situações a,  b e c da página 6. 

 

 


