
CIE6_11TU08 Rascunho do plano de aula de Ciências 

Código do plano Questão disparadora Contexto Mão na massa 
 
Qual o código do 
plano de acordo 
com a tabela de 
Sequência das 
unidades? 
CIE6_11TU08 
 
Habilidade da 
BNCC: (EF06CI13) 
Selecionar 
argumentos e 
evidências que 
demonstrem a 
esfericidade da 
Terra. 
 

 
Por que os estudantes irão 
realizar este plano?  
 
Elaborar a questão 
disparadora do plano. A 
questão deve mobilizar o 
estudante em busca de uma 
resposta ao término da aula. 
 
Questão disparadora:  
 
Qual a duração do dia no polo 
Sul? 

 
Qual a situação problema a 
ser lançada para 
contextualizar a questão 
disparadora? 
 
Criar um cenário que envolva 
os estudantes com a proposta 
do plano e que, a partir dele, 
será lançada a questão 
disparadora. Esse cenário será 
apresentado no início do 
plano e pode envolver 
imagem, texto, reportagem, 
tirinha, infográfico, ou outra 
proposta contextualizadora. 
 
Será exposto aos alunos um 
vídeo sobre o sol da meia 
noite experimentado pelas 
regiões próximas aos pólos, ou 
seja, durante os meses de 
junho, julho e agosto, e a 
noite também pode durar 
alguns meses, em dezembro, 
janeiro e fevereiro, fenômeno 
conhecido como noite polar. 
Quanto mais próxima dos 
polos, mais dias de Sol da 
meia-noite e de noite polar 
terá a região. 
 
https://www.galeriadometeor
ito.com/2014/10/sol-da-meia-

 
Qual o percurso a ser traçado para que os objetivos do plano sejam atingidos?  
 
Identificar a atividade mão na massa que será realizada pelos alunos e que será a parte principal 
do plano. Deve envolver, sempre que possível, atividades em duplas, trios e pequenos grupos e 
possibilitar a construção coletiva de conhecimentos. 
 
Será proposto aos alunos anotarem o horário de nascer e o de ocaso em um mesmo dia em 
diferentes pontos do planeta utilizando para isto o software stellarium. Posteriormente eles 
deverão propor hipóteses dos motivos pelos quais isto acontece localizando a região em um 
globo terrestre manual. 

https://www.galeriadometeorito.com/2014/10/sol-da-meia-noite-e-noite-polar-entenda.html
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noite-e-noite-polar-entenda.ht
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