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SEQUÊNCIA DE ENSINO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 

FASES DA LUA E ECLIPSES LUNAR E SOLAR 

Nível de Ensino: 6º ano: Fundamental II 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A lua não tem luz própria, refletindo a luz do sol, gira em torno da Terra e em seu 

próprio eixo. Com a iluminação que recebe do sol varia e partes diferentes dela ficam 

claras ou escuras,  à medida que percorre sua órbita.  

Por isso quando vista aqui na Terra, a lua apresenta diversos aspectos no decorrer do seu 

trajeto que são chamados fases da lua. 

 

OBJETIVO: 

 

Ensinar como acontecem as diferentes fases da Lua e quais as condições necessárias 

para que ocorram os eclipses solares e lunares, utilizando o Planetário como 

instrumento da Astronomia 

 

METODOLOGIA: 

 

1ª ETAPA: 

Pedir aos alunos que observem as fases da lua ( quarto minguante, quarto crescente 

nova e cheia) e as desenhe para ilustrar. 

Na sala de aula terão como informação que observem a lua ao poente(oeste) por volta 

das 18hs da noite em seu ciclo inicial (Lua Nova) 

 

- SIMULAÇÃO EM SALA: 

Em uma sala escura  utilizaremos uma bola de isopor pequena para representar a lua e 

uma lanterna representado o sol e a cabeça do aluno representando a Terra. 

Considerando a bola como centro, farão  movimento ao redor dela sempre olhando para 

frente. A parte iluminada aumenta ou diminui á medida que mudamos de posição que 

corresponderá as fases da lua. Considerando que estamos no Hemisfério Sul. 

 

- RESULTADO: 

 - Lua Nova: quando sua metade iluminada pelo sol está oposta à Terra, não pode 

ser vista no céu 

 - Quarto Crescente:  A lua muda de posição em relação à terra e ao sol. A face 

dela voltada para a Terra começa a receber a luz solar formando um angulo de 90°. a 

metade fica iluminada e a outra metade fica escura. A região iluminada aumenta , a lua 

é vista na forma de um C 

 - Lua cheia: A iluminação aumenta, até a Lua ficar oposta ao sol em relação á 

Terra. A face da Lua voltada para a Terra fica totalmente iluminada. 

 - Quarto Minguante: Lua continua sua órbita em torno da Terra, a parte 

iluminada voltada para a Terra vai diminuindo Então a  Lua, a Terra e o Sol formam um 

ângulo de 90°.A região iluminada diminui, a lua aparece no céu na forma da letra D 
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ECLIPSE SOLAR E LUNAR: 

2ª ETAPA 

Pergunte aos alunos o que eles sabem sobre eclipses e como eles explicariam esse 

fenômeno. Peça que registrem suas explicações, que servirão para avaliar a 

compreensão dos alunos a respeito do tema. Conforme os alunos forem apresentando as 

informações utilize as esferas de diferentes diâmetros e a fonte de luz para representar 

as posições da Terra, da Lua e do Sol a fim de que ocorra um eclipse solar ou lunar. Os 

alunos devem perceber que, no eclipse solar, a sombra da Lua incide na superfície da 

Terra, impedindo que se veja o Sol ou parte dele. E, para que isso aconteça, a Lua deve 

estar na fase nova, quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol. Já no eclipse lunar, a 

sombra da Terra é projetada na Lua. E isso só pode ocorrer durante a Lua cheia, quando 

a Terra se encontra entre a Lua e o Sol 

Durante a simulação, pergunte aos alunos por que em toda Lua nova não ocorre um 

eclipse solar e em toda Lua cheia não ocorre um eclipse lunar? Conforme os alunos 

forem apresentando suas ideias, utilize as esferas e a fonte de luz para representar as 

situações. Eles devem perceber que a órbita da Lua não está no mesmo plano do da 

órbita da Terra, algo que muitas vezes não é ressaltado nas ilustrações de livros. Assim, 

só ocorrerá um eclipse solar ou lunar quando Terra, Sol e Lua estiverem exatamente 

alinhados, como mostrado na ilustração abaixo. 

 

Pergunte aos alunos após simulação 

Quais movimentos que a lua realiza em relação ao Planeta Terra? 

Quais os movimentos que a Terra e Lua realizam em torno do sol? 

Por que o movimento da Lua é no sentido anti- horário ao da Terra? 

Se nós estivéssemos no Hemisfério Norte, como a Lua aparecia para nós? 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

Lousa Digital, Livro didático. iluminaria ou lanterna, bolas de isopor, Revista Nova 

Escola, Planetário, Sites sobre astronomia, Cartas Celestes, simulações pela internet das 

fases da Lua e eclipses, filmes ou documentários da TV Escola e revista Nova Escola 

 

Duração:  6  aulas 
 

 
 
 
 



                                          

Curso de Instrumentação Para o Ensino de Astronomia Página 3 
 

REFERÊNCIAS 

 

http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/fases-da-lua-e-os-eclipses-lunares-e-

solares. Acessado em 20/10/2014. 

Gewandsnajder,Fernando. Ciências O planeta Terra. 4ª ed. São Paulo: Ed Ática.,2009. p 

223-224. 

  
Material Complementar 

Stellarium: http://www.stellarium.org/pt/ 

Celestia: http://www.shatters.net/celestia/index.html 

Cartas do Céu: http://www.ap-i.net/skychart/en/start 

http://www.astronomiaparaprofessores.wordpress.com 
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http://www.shatters.net/celestia/index.html

