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Material
• bolinhas
• prancha de isopor
• clipes
• barbante
• cola para isopor 
• fita crepe

Observação
Você poderá substituir a placa de isopor por uma de 
papelão, para minimizar a utilização deste material 
que, como sabemos, é prejudicial ao ambiente.

Procedimento
Com o material acima, os alunos poderão construir 
uma maquete do sistema Sol-Terra e dirimir dúvidas 
que possam ter a respeito das causa das estações do 
ano.
A visão “de cima” da maquete possibilita que os 
alunos percebam que as estações ocorrem devido 
à inclinação do eixo da Terra, que causa irradiação 
solar mais ou menos direta nos hemisférios 
terrestres, em períodos diferentes do ano.

Passo 1. Com a ajuda do barbante, risque na placa 
de isopor a forma geométrica de uma elipse (fig. 
1). A elipse possui dois pontos internos chamados 
focos, e a soma das distâncias de um ponto qualquer 
da elipse até os focos é sempre a mesma. Prenda o 
barbante com a fita crepe para que possa marcar os 
pontos da elipse.

 a+ b = c+ d = tamanho do barbante

Passo 2.  Desdobre, com cuidado para não quebrá-
los, cinco clipes conforme o exemplo da figura ao 
lado, para que sirvam de eixo para os modelos da 
Terra e do Sol.

 

 

Passo 3. Risque o Equador e os trópicos nas quatro 
bolinhas que representarão a Terra.

Passo 4. Fure-as com os clipes de pólo a pólo e fixe-
as com a cola sobre a órbita desenhada, mantendo 
os eixos inclinados para o mesmo lado.

Passo 5. Fure também a bolinha que representará 
o Sol e fixe-a num ponto um pouco à esquerda do 
centro da órbita.

Passo 6. No espaço, o Sol ocupa um dos focos da 
elipse. Nas “Terras opostas”, marque as datas de 
início do verão e do inverno (solstícios) e as da 
primavera e do outono (equinócios).
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