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>pais & mestres
Sugestãodeatividade:EnsinoFundamental

Páscoaecalendáriolunar
MEDIDAS DO TEMPO

Terra
VERÃO
OUTONO

Sol

INVERNO

Estações do ano: as
estações do ano estão
associadas ao movimento
da Terra em torno do Sol
combinado ao fato do
eixo de rotação da Terra
sempre apontar para
PRIMAVERA
uma mesma região do
céu, inclinada em relação
365 DIAS ao caminho que ela
percorre em torno do Sol

Ano: o conceito de ano está associado à medida do tempo necessário para o planeta Terra dar uma
volta completa em torno do Sol. Um ano mede aproximadamente 365 dias

NOITE

TERRA
DIA

Dia: o período de um dia mede o tempo necessário para a Terra dar uma volta em torno de si mesma,
o que é aproximadamente 24 horas

LUA QUARTO
CRESCENTE (DIA 7)

Semana: É o nome dado ao conjunto de

aproximadamente 7 dias entre duas fases

seguidas da Lua da sucessão: Nova,

Quarto Crescente, Cheia e Quarto Minguante

Feriados móveis

LUA CHEIA
(DIA 14)

LUA NOVA
(DIA 1 OU 29)

SOL

TERRA

Terça-feira de Carnaval = 47 dias antes da
Páscoa
Sexta-feira Santa = a sexta-feira anterior
ao dia da Páscoa
Corpus Christi = quinta-feira após o
Pentecostes
Pentecostes = oitavo domingo após o domingo
de Páscoa

LUA
LUA QUARTO
MINGUANTE (DIA 21)

Fases da Lua: cada uma das fases da Lua se deve aos diferentes aspectos da iluminação e
sombreamento da Lua em seu posicionamento relativo à Terra e ao Sol. Dá-se nomes especiais

MARIA REHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

APáscoa tem origem nahistória do
povo hebreu (judeu) quando, liderado por Moisés, conseguiu libertar-se da escravidão no Egito. Foi a
vitóriadaliberdadesobreadominação. Para o cristianismo, a Páscoa
significa a vitória da vida sobre a
morte,representadapelaressurreição de Jesus. Mas por que a Páscoa
é comemorada sempre em dias diferentes do nosso calendário?
Arazãoestánahistória,poisadefiniçãodadata,acadaano,tomacomo referência a tradição judaica. O
problema aparece porque o calendário judaico baseia-se no ciclo lunar, enquanto o nosso calendário
solar tem como base a rotação da
Terra ao redor do Sol.
Para explorar esse tema, o JT, em
parceria com o NCE-ECA-USP,
coordenado pelo professor Ismar
deOliveiraSoares,trazhojeumaaula elaborada por Sergio Scarano Jr,
doutorando do Instituto de Astronomia,GeofísicaeCiênciasAtmosféricas da USP.
OBJETIVO
Propiciarumadiscussãoeducomunicativa,pelaqualfatos
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comoamobilidadeemquesecelebraodiadaPáscoaedeoutrosferiados em nosso calendário despertemacuriosidade epropiciemmotivosparaumtrabalhocooperativo
entre alunos.
ATIVIDADE
A proposta é trabalhar, em
dois momentos distintos,
com grupos direcionados e grupos
cooperativos. Componha, primeiramente, seis grupos com, aproximadamente, o mesmo número de
alunos. Esses serão os grupos direcionados.
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DESENVOLVIMENTO
O professor propõe, para cada um dos grupos direcionados, um conceito específico para
uma pesquisa bibliográfica.
Três grupos estudarão temas relacionados ao calendário (conceitos de Ano, Estações e Fases da
Lua),enquantotrêsoutrossevoltarãoparatemasrelacionadosaocontexto em que os calendários foram
constituídos (história, lingüística e
matemática).
Forneça ou indique, materiais
de pesquisa disponíveis em sua escola:enciclopédias,livros,dicioná-
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>pó de giz
Inscriçõesabertas
paracursotécnico
Apartirdeamanhã,o
Senai-SPabreinscrições
para31habilitaçõesdecursos
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Capital,668naGrandeSãoPauloe
676noInterior.Asaulascomeçam
nosegundosemestrede2007.
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conclusão,77%estavam
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senai.brou11-3333-7511.

a quatro fases da Lua (Nova, Quarto Crescente, Cheia e Quarto Minguante) e que o período
de tempo para a Lua apresentar a mesma fase (lunação) está entre 29 e 30 dias.

rios e internet.
Cadaumdosconceitostemuma
idéia central como meta. Assim, o
conceito de Ano está associado à
medida do tempo de cerca de 365
diasnecessáriosparaoPlanetaTerra dar uma volta completa em torno do Sol (ano solar).
A combinação desse movimentocom adireção doeixode rotação
da Terra gera as Estações do Ano.
Essas não são originadas pela distância que a Terra se encontra do
Sol,mas pelo fato de ela não seriluminada uniformemente ao longo
detodooano(oqueocorreemapenas em dois dias ao longo de todo o
ano, no início da Primavera ou do
Outono).
Na pesquisa sobre as Fases da
Lua, é interessante atentar para os
nomes especiais atribuídos a quatro delas, ao período de tempo entre as fases e ao tempo necessário
paraaLuaapresentaramesmafase
(entre 29 e 30 dias).
A compreensão dos conceitos
acima pode ser facilitada pela utilizaçãodelaranjasespetadasempalitos de churrasco e luminárias para
simularailuminaçãodoSolsobrea
Lua em torno da Terra e desta com
oeixoderotação(palito)inclinado,

em torno do Sol.
Já o grupo de alunos que escolheuoconceitohistóriadeveseconcentrar em informações relativas
ao método de medida do tempo
dos hebreus e à tradição da Páscoa
judaica.
Caberá ao grupo de estudantes
daáreadelingüísticaapesquisasobre um conjunto de palavras que
iráaparecernasdiscussõesdosalunos,taiscomo:equinócio,solstício,
lunação, órbita, rotação, translação, etc.
Finalmente,ogrupodamatemática será responsável por calcular
quantos meses lunares (lunações)
cabem em um ano solar (365 dias
divididopor29.5 dias=12.37) e,supondo que um “ano lunar” seja
composto de 12 lunações, quantos
dias um ano “normal” teria a mais
do que o “ano lunar” (365 dias 12×29.5 dias = 11 dias).
Aofinal das discussões,formamse os grupos cooperativos.
Cada grupo cooperativo possui
umalunodecadagrupodirecionado, de modo que nele esteja representado cada um dos temas pesquisados na atividade. Nesse momento, os alunos apresentam o
que aprenderam aos demais cole-

Anote

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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Prêmiopararedaçõessobre‘MetasdoMilênio’
Estãoabertasasinscrições
paraa6ªediçãodoConcursodeRedaçãoLeréPreciso-OMelhorLugardoMundo.Otemaescolhidosãoas8MetasdoMilênio,
disponíveisnositewww.pnud.org.

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e
Educação da USP quer ouvir a
opinião do leitor do JT sobre as
sugestões de aula propostas aos
domingos. Se você já desenvolveu
alguma das atividades sugeridas na
coluna pais e mestrese tem
interesse em relatar a sua
experiência ou até mesmo quer
sugerir novos temas, entre em
contato por meio do site:
http://www.usp.br/nce/email

Mês: período aproximado entre duas fases iguais
da Lua, não sendo diretamente relacionado às
fases da Lua em calendários solares

br.AlémdoEnsinoFundamental,
tambémpodemparticiparalunos
doEnsinoMédio,deEducaçãode
JovenseAdultos(EJA)eprofessores.Parasolicitaroskitsdeinscriçãoliguepara0800-772-0099.

Prêmioparagestão
damerendaescolar
Asinscriçõesparaaquarta
ediçãodoPrêmioGestor
EficientedaMerendaEscolar,promovidopelaorganizaçãonão-governamentalAçãoFomeZero,podemserfeitasatéodia27deabril.
Podemparticiparasprefeituras
queexecutamoProgramaNacionaldeAlimentaçãoEscolar
(PNAE).Osganhadoresserãoconhecidosemsetembro.Apremiaçãoserárealizadaemoutubro.
(www.premiomerenda.org.br)

gas. O professor deverá percorrer
os grupos ajudando-os no que for
solicitado.
FECHAMENTO
Com a participação dos alunos, o professor rediscute os
conceitos abordados, enfatizando
as diferenças entre o calendário lunar e o solar.
A Páscoa comemora a ressurreição de Cristo, fato que aconteceu
numdomingoapósoPessachjudaico (14º dia do mês de Nissan).
Jáo Nissanmarcao iníciodaPrimaveranoHemisférioNorteeo14º
diadeummêsjudeucorrespondea
uma lua cheia. Para manter a relação da Páscoa cristã com Pessach
judaico, define-se a Páscoa como o
primeirodomingoapósaluacheia,
depois do início da primavera para
o Hemisfério Norte.
Lembrando que entre duas primaveras decorrem aproximadamente365dias(1ano)enesseperíodo não cabe um número inteiro de
lunações (faltam 11 dias), então, as
fases da lua se atrasam em relação
aoiníciodaprimavera.Issofazcom
quealuacheia,apóso iníciodaprimavera no Hemisfério Norte, possa ocorrer em qualquer dia do mês
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Trabalhoscooperativostornamoaluno
agentedoconhecimentoeco-responsável
pelasuaformação”,
SERGIOSCARANOJR,INSTITUTODE
ASTRONOMIA,GEOFÍSICAECIÊNCIAS
ATMOSFÉRICASDAUSP

em nosso calendário.
Essa é a razão pela qual a data
da Páscoa não é fixa e feriados como o Carnaval e Corpus Christi,
que são baseados nela, também
são móveis.
O PAPEL DO EDUCADOR
Coordenando uma atividade
emgrupo,emquecadaaluno
é agente tanto de descobertas pessoais quanto da produção coletiva
doconhecimento,oprofessor-educomunicador se torna um facilitador do processo de aprendizagem.
Alémdevalorizarashabilidadesindividuais, o professor também as
coordena para que metas coletivas
cada vez mais avançadas sejam
atingidaspelogrupodealunosparticipantes da atividade.
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Equipe de consultoria educomunicativa: Izabel Leão e M. Salete P. Soares.

Siteda‘NovaEscola’
trazaulasdo‘JT’
Osprofessorestêmacesso
atodososplanosdeaula
publicadospeloJT,emparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoares,nositedaRevistaNovaEscola
(www.novaescola.org.br),quedisponibilizaváriassugestõesdeatividadeselaboradasporeducadores.
AsediçõesdaRevistaNovaEscola
contamtambémcomaulasvoltadasàEducaçãoInfantil.

