A NOSSA ESCOLA E O
NORTE – O Sol e as estrelas
podem ajudar a descobrir onde
estamos

Data: __/__/____

Grupo de trabalho: _________________________________________

OBJECTIVOS



Orientar a escola em relação aos pontos cardeais.



Verificar a direcção norte pela posição da estrela Polar.



Relacionar o comprimento da sombra com a altura do Sol e a duração dos dias.

MATERIAL NECESSÁRIO

 planta da escola;
 rolha (0,5 cm de altura) e palito;
 lápis, régua e compasso.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

1º- Colocar a folha com a planta da escola num lugar do pátio onde haja sol
durante o maior número de horas (manhã e tarde);
2º- Marcar o lugar escolhido de modo a poder repetir o processo anterior sem
alterar a posição da folha;
3º- Colar (com uma cola fraca para se poder remover facilmente) na folha a rolha
com o palito (figura 1), de forma a que a sombra projectada pelo palito esteja
sempre dentro dos limites da folha;

Figura 1

4º- Em todos os intervalos colocar a folha no lugar do pátio escolhido e marcar,
com um lápis, onde termina a sombra projectada pelo palito (recomenda-se
começar a meio da manhã e terminar a meio da tarde);
5º- Depois de se terem marcados todos os pontos, retirar com cuidado a rolha e
com o auxílio de um compasso centrado no círculo onde a rolha esteve,
desenhar uma circunferência que passe por uma sombra marcada pela manhã e
outra marcada durante a tarde;
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6º- Unir com uma régua os dois pontos determinados anteriormente e dividir
geometricamente ao meio, o segmento de recta desenhando a bissectriz.
Esta, vai indicar a direcção Norte/Sul em relação à escola ( o Norte está no
sentido das sombras projectadas pelo palito);
7º- Durante a noite verificar se a estrela Polar está na direcção que foi
determinada com o auxílio da sombra do palito na folha de papel e com a
planta da escola.

REGISTA

 a data, a hora e o comprimento da sombra na tabela 1;
 completa a tabela 1 efectuando os cálculos necessários.

INVESTIGA

 durante um dia, a que horas, aproximadamente, obtiveste a sombra menor;
 a essa hora, qual era a altura do Sol (em graus).

Página 3 de 5

EXPERIMENTAR MAIS

 repete a actividade ao longo do ano (em Janeiro, em Março e em Junho);
 compara a altura do Sol (em graus) e relaciona este facto com os dias serem
maiores ou menores.

NOTA: Se não souberes calcular um ângulo através da sua tangente desenha
numa folha de papel milimétrico a altura da ponta do palito (OP) e a sombra que
ele projecta (OS). Une as extremidades (SP) e com o auxílio de um transferidor,
)
mede o ângulo OSP .
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TABELA 1

Registo de sombras projectadas e alturas do Sol

Momento da observação
Data

Hora

Comprimento
Objecto (cm)

Sombra (cm)

Altura do Sol
(graus)
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