
 
 

Fases da Lua e os Eclipses Solar e Lunar 
 
O presente roteiro tem como objetivo exemplificar uma das possíveis maneira 
de construir o modelo para que os alunos relacionem e expliquem as fases da 
Lua e os eclipses solar e lunar, para que você, professor, possa mediar a 
construção desse modelo junto aos alunos. Portanto, este roteiro não deve ser 
entregue aos alunos, uma vez que, para sua construção, 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. 
 
  
Lista de materiais 
1 bolinha de isopor média 
1 prato de papelão ou isopor 
2 tachinhas 
Pedaços de papelão 
Base de isopor 
Lanterna 
Base para a bolinha de isopor 
Tesoura 
Fita adesiva 
Folha de papel sulfite 
Impressão das fases da Lua 
 
Montagem 
 
1) Utilize a tesoura para recortar o fundo do prato de papelão (1a) de sua borda 
(2a) e, com as tachinhas (3b), fixe-o na base de isopor (4b), deslocado para um 
dos lados da base. Utilize mais de uma tachinha para fixar o fundo do prato (1b), 
de forma que ele não gire sobre a base. 
 

a) b)  
 
2) Recorte uma tira de papelão (5) e fixe, com fita adesiva, em uma de suas 
pontas uma pequena bolinha feita de papel sulfite (6) e a outra ponta fixe na 
borda do prato de papelão (2). 
 

 



 
 

c)  
 
3) Coloque a borda do prato (2) ao seu fundo (1) que foi fixado na base de isopor 
(4). Note que, como foi recortada, a borda poderá ser rotacionada. Verifique se a 
borda oposta à tira de papelão com a bolinha não levanta ou saia do fundo do 
prato (1). Neste caso, cole, na parte levantada da borda, um peso similar ao da 
tira com a bolinha. 
 

d)  
 
4) Posicione a lanterna (7), que simulará o Sol, de forma que ela fique alinhada 
com a bolinha de papel (6), que simulará a Lua. Peça para que os alunos girem a 
borda (2) e observem, a partir do ponto de vista do centro do fundo do prato (1), 
as fases da Lua e fixem as fases da Lua na base de isopor, nomeando-as. 
 

 
 
 
5) Coloque a bolinha de isopor (8), que simulará a Terra,  no centro do fundo do 

 



 
 

prato (1) e, caso necessário, coloque uma base para que ela fique alinhada com 
a bolinha de papel-Lua (6). Posicione a lanterna-Sol (7), de forma alinhada a 
bolinha de isopor-Terra (7) e a bolinha de papel-Lua (6) e peça para que os 
alunos girem a borda (2) e observem como ocorrem os eclipses solar e lunar e 
expliquem a relação das fases da Lua com os eclipses. 
 

 

 


