
 
 

Roteiro para Simulação dos Resultados 
 
O presente roteiro tem como objetivo exemplificar uma estratégia para simular 
os resultados que serão analisados pelos alunos. Portanto, este roteiro não deve 
ser entregue aos alunos, uma vez que, para essa simulação, os alunos poderão 
se deparar com outros desafios a serem superados de forma que se adeque ao 
propósito da explicação e observação feita por eles, tornando-os protagonistas 
do seus próprios aprendizados e enriquecendo a aula através das discussões 
que forem surgindo nos grupos. 
 
Lista de materiais 
1 bola de isopor grande 
3 palito de dente 
Lanterna 
Régua  
Pequena base de isopor 
 
Experimento 1 – Simulando o Experimento de Aurora 
 
1) Fixe o palito de dente na base de isopor como mostra a figura “a)”. 

a)  
 
2) Utilize a lanterna para projetar a luz no palito de forma que sua sombra fique 
semelhante a primeira sombra da garrafa do experimento de Aurora, conforme 
mostra a figura “b)”. 

b)  
 
3) Faça o mesmo para simular as demais sombras do experimento de Aurora, de 
forma que fique claro qual a movimentação da lanterna para projeção das 
sombras. Se necessário, utilize a régua para medir o tamanho das sombras do 
experimento de Aurora. A figura “c)” mostra o movimento da lanterna para 

 



 
 

simular as sombras dos meses fevereiro, abril e junho, enquanto que a figura 
“d)” mostra o movimento da lanterna, mas para os meses de agosto, outubro e 
dezembro.  

c)  
 

d)  
 
4) A mesma simulação deve ser feita com o experimento de Inti. A figura “e)” 
mostra a representação dos resultados de Inti para os meses de fevereiro, abril e 
junho, enquanto que a figura “f)” mostra para os meses de agosto, outubro e 
dezembro. 

e)  
 

 



 
 

f)  
 
5) Agora utilize a bolinha de isopor de isopor grande para simular a sombra dos 
objetos na Terra. Para isso, quebre ao meio um palito de isopor e fixe-os na 
bolinha de isopor. O palito que representará o experimento de Inti deve ficar no 
meio da bolinha, já que ele encontra-se próximo a linha do Equador. O palito 
que representa o experimento de Aurora deve estar mais abaixo, como na figura 
“g)”. 
 

g)  
 
6) Movimente a bolinha de isopor de modo que o padrão das sombras de ambos 
os experimentos se mantenham, como nas figuras “h)” e “i)”. Lembre-se que, 
nesse caso, é pertinente movimentar a bolinha de isopor ao invés da lanterna, 
visto que, para essa simulação, é observada a Terra e não mais o movimento 
aparente do Sol. 

h) i)  

 


