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Inscriçõesabertas
paracursotécnico

Prêmioparagestão
damerendaescolar

Asinscriçõesparaaquarta
ediçãodoPrêmioGestor

EficientedaMerendaEscolar,pro-
movidopelaorganizaçãonão-go-
vernamentalAçãoFomeZero,po-
demserfeitasatéodia27deabril.
Podemparticiparasprefeituras
queexecutamoProgramaNacio-
naldeAlimentaçãoEscolar
(PNAE).Osganhadoresserãoco-
nhecidosemsetembro.Apremia-
çãoserárealizadaemoutubro.
(www.premiomerenda.org.br)

Osprofessorestêmacesso
atodososplanosdeaula

publicadospeloJT,emparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoa-
res,nositedaRevistaNovaEscola
(www.novaescola.org.br),quedis-
ponibilizaváriassugestõesdeativi-
dadeselaboradasporeducadores.
AsediçõesdaRevistaNovaEscola
contamtambémcomaulasvolta-
dasàEducaçãoInfantil.

Siteda‘NovaEscola’
trazaulasdo‘JT’

Prêmiopararedaçõessobre‘MetasdoMilênio’
Estãoabertasasinscrições
paraa6ªediçãodoConcur-

sodeRedaçãoLeréPreciso-OMe-
lhorLugardoMundo.Otemaesco-
lhidosãoas8MetasdoMilênio,
disponíveisnositewww.pnud.org.

br.AlémdoEnsinoFundamental,
tambémpodemparticiparalunos
doEnsinoMédio,deEducaçãode
JovenseAdultos(EJA)eprofesso-
res.Parasolicitaroskitsdeinscri-
çãoliguepara0800-772-0099.

Trabalhoscooperati-
vostornamoaluno

agentedoconhecimen-
toeco-responsável
pelasuaformação”,
SERGIOSCARANOJR,INSTITUTODE

ASTRONOMIA,GEOFÍSICAECIÊNCIAS

ATMOSFÉRICASDAUSP

Páscoaecalendáriolunar

>pais & mestres

Apartirdeamanhã,o
Senai-SPabreinscrições

para31habilitaçõesdecursos
técnicogratuitos.Nototalserão
2.740vagas,sendo1.396na
Capital,668naGrandeSãoPauloe
676noInterior.Asaulascomeçam
nosegundosemestrede2007.
Segundopesquisafeitacom
ex-alunosapósumanoda
conclusão,77%estavam
empregados.Informaçõeswww.sp.
senai.brou11-3333-7511.

Sugestãodeatividade:EnsinoFundamental

MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

APáscoatemorigemnahistóriado
povo hebreu (judeu) quando, lide-
rado por Moisés, conseguiu liber-
tar-se da escravidão no Egito. Foi a
vitóriadaliberdadesobreadomina-
ção. Para o cristianismo, a Páscoa
significa a vitória da vida sobre a
morte,representadapelaressurrei-
çãodeJesus.MasporqueaPáscoa
écomemoradasempreemdiasdi-
ferentesdonossocalendário?

Arazãoestánahistória,poisade-
finiçãodadata,acadaano,tomaco-
moreferênciaatradiçãojudaica.O
problema aparece porque o calen-
dário judaico baseia-seno ciclo lu-
nar, enquanto o nosso calendário
solar tem como base a rotação da
TerraaoredordoSol.

Paraexploraressetema,oJT,em
parceria com o NCE-ECA-USP,
coordenado pelo professor Ismar
deOliveiraSoares,trazhojeumaau-
la elaborada por Sergio Scarano Jr,
doutorando do Instituto de Astro-
nomia,GeofísicaeCiênciasAtmos-
féricasdaUSP.

OBJETIVO

1 Propiciarumadiscussãoedu-
comunicativa,pelaqualfatos

comoamobilidadeemquesecele-
braodiadaPáscoaedeoutrosferia-
dos em nosso calendário desper-
temacuriosidadeepropiciemmo-
tivosparaumtrabalhocooperativo
entrealunos.

ATIVIDADE

2 A proposta é trabalhar, em
dois momentos distintos,

comgruposdirecionados e grupos
cooperativos. Componha, primei-
ramente, seis grupos com, aproxi-
madamente, o mesmo número de
alunos. Esses serão os grupos dire-
cionados.

DESENVOLVIMENTO

3 O professor propõe, para ca-
da um dos grupos direciona-

dos, um conceito específico para
umapesquisabibliográfica.

Trêsgruposestudarãotemasre-
lacionados ao calendário (concei-
tos de Ano, Estações e Fases da
Lua),enquantotrêsoutrossevolta-
rãoparatemasrelacionadosaocon-
texto em que os calendários foram
constituídos (história, lingüística e
matemática).

Forneça ou indique, materiais
depesquisadisponíveisemsuaes-
cola:enciclopédias,livros,dicioná-

riose internet.
Cadaumdosconceitostemuma

idéia central como meta. Assim, o
conceito de Ano está associado à
medida do tempo de cerca de 365
diasnecessáriosparaoPlanetaTer-
ra dar uma volta completa em tor-
nodoSol (anosolar).

A combinação desse movimen-
tocomadireçãodoeixoderotação
da Terra gera as Estações do Ano.
Essas não são originadas pela dis-
tância que a Terra se encontra do
Sol,maspelofatodeelanãoserilu-
minada uniformemente ao longo
detodooano(oqueocorreemape-
nasemdoisdiasaolongodetodoo
ano, no início da Primavera ou do
Outono).

Na pesquisa sobre as Fases da
Lua, é interessante atentar para os
nomes especiais atribuídos a qua-
tro delas, ao período de tempo en-
tre as fases e ao tempo necessário
paraaLuaapresentaramesmafase
(entre29e30dias).

A compreensão dos conceitos
acimapodeser facilitadapelautili-
zaçãodelaranjasespetadasempali-
tos de churrasco e luminárias para
simularailuminaçãodoSolsobrea
Luaemtornoda Terra e destacom
oeixoderotação(palito)inclinado,

emtornodoSol.
Já o grupo de alunos que esco-

lheuoconceitohistóriadevesecon-
centrar em informações relativas
ao método de medida do tempo
doshebreuse à tradição da Páscoa
judaica.

Caberá ao grupo de estudantes
daáreadelingüísticaapesquisaso-
bre um conjunto de palavras que
iráaparecernasdiscussõesdosalu-
nos,taiscomo:equinócio,solstício,
lunação, órbita, rotação, transla-
ção,etc.

Finalmente,ogrupodamatemá-
tica será responsável por calcular
quantos meses lunares (lunações)
cabem em um ano solar (365 dias
divididopor29.5dias=12.37)e,su-
pondo que um “ano lunar” seja
compostode12 lunações,quantos
dias um ano “normal” teria a mais
do que o “ano lunar” (365 dias -
12×29.5dias=11dias).

Aofinaldasdiscussões,formam-
seosgruposcooperativos.

Cada grupo cooperativo possui
umalunodecadagrupodireciona-
do,demodoqueneleestejarepre-
sentado cada um dos temas pes-
quisados na atividade. Nesse mo-
mento, os alunos apresentam o
que aprenderam aos demais cole-

gas. O professor deverá percorrer
os grupos ajudando-os no que for
solicitado.

FECHAMENTO

4 Com a participação dos alu-
nos, o professor rediscute os

conceitos abordados, enfatizando
asdiferençasentreocalendário lu-
nareosolar.

APáscoacomemoraaressurrei-
ção de Cristo, fato que aconteceu
numdomingoapósoPessachjudai-
co(14ºdiadomêsdeNissan).

JáoNissanmarcaoiníciodaPri-
maveranoHemisférioNorteeo14º
diadeummêsjudeucorrespondea
uma lua cheia. Para manter a rela-
ção da Páscoa cristã com Pessach
judaico,define-seaPáscoacomoo
primeirodomingoapósaluacheia,
depoisdo iníciodaprimaverapara
oHemisférioNorte.

Lembrando que entre duas pri-
maveras decorrem aproximada-
mente365dias(1ano)enesseperío-
donãocabeumnúmero inteirode
lunações (faltam11dias), então, as
fases da lua se atrasam em relação
aoiníciodaprimavera.Issofazcom
quealuacheia,apósoiníciodapri-
mavera no Hemisfério Norte, pos-
saocorrer emqualquer dia do mês

emnossocalendário.
Essa é a razão pela qual a data

da Páscoa não é fixa e feriados co-
mo o Carnaval e Corpus Christi,
que são baseados nela, também
são móveis.

OPAPELDO EDUCADOR

5 Coordenando uma atividade
emgrupo,emquecadaaluno

é agente tanto de descobertas pes-
soais quanto da produção coletiva
doconhecimento,oprofessor-edu-
comunicador se torna um facilita-
dor do processo de aprendizagem.
Alémdevalorizarashabilidadesin-
dividuais, o professor também as
coordenaparaquemetascoletivas
cada vez mais avançadas sejam
atingidaspelogrupodealunospar-
ticipantesdaatividade.

BIBLIOGRAFIA

6 Nicolson,Ian.OUniverso.Ed.
Impala.SãoPaulo.2005;

Lépine,Jacques(coord).AgendaAs-
tronômica2007. InstitutodeAstro-
nomia,GeofísicaeCiênciasAtmos-
féricas.2006.

Equipedeconsultoria educomu-
nicativa: Izabel Leãoe M.Sale-
teP.Soares.

>pódegiz Os alunos de 5ª a 8ª séries e do ensino médio podem se inscrever na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (Obmep) a partir de amanhã. (www.obmep.org.br)
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