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     SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – 3° ANO 
 
Atividade: 
 
FASES DA LUA.  
 
Olá, professores! 

Nesta proposta de atividades, compartilhamos com os estudantes um vídeo sobre as 
fases da lua.  
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0C_w0WnjIVA&app=desktop 

 
Depois, sugerimos a atividade abaixo: 
1. Responda sobre o vídeo. 

 Qual é o satélite natural da Terra? 
 Quais são as fases da lua? 
 A lua não tem luz própria. De quem ela recebe essa luz? 

 
2.  Observe o céu à noite. Escreva a data em que você fez a observação, 
desenhe como você viu a lua e identifique em que fase ela estava.  

 
Orientações: 
 
Sugerimos um vídeo em Libras sobre o assunto abordado:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=h781WSYezhg 
 
Nesse vídeo produzido pela TV INES serão trabalhadas as seguintes questões:  
Você sabia que a cor do sol é o branco? E que a lua não tem luz própria? Como será que 
o satélite da Terra influencia as marés? Como funcionam os eclipses? Neste programa, 
respondemos essas e outras curiosidades científicas sobre esses dois astros. 
Esse vídeo aprofunda conhecimentos científicos em linguagem acessível sobre os astros 
Sol e Lua, o que é interessante para os estudantes que têm Altas Habilidades, ou são 
autistas de alta funcionalidade. 
 
Um outro vídeo muito interessante é o Astronomia para cegos:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-fow7owP9BQ 
 
Uma nova perspectiva, que contém dicas criativas e interessantes para trabalhar o assunto 
em foco nesta atividade com crianças cegas. 
 
Além desse vídeo acima, podemos construir um material que serve não apenas para 
estudantes cegos, mas para os que têm deficiência intelectual, TEA. Enfim, para alunos em 
diferentes condições e que são público-alvo da Educação Especial. 
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Cada esquema em alto relevo possui um correspondente, impresso em cores, sobre o qual 
se encontram apoiados para facilitar a manipulação de alunos deficientes visuais e 
videntes. Além disso, apresenta um resumo teórico em Braille, com fundo em tinta, fonte 
26.  
Pode ser utilizado massa de modelar e papelão com texturas diferentes para diferenciar as 
fases da lua.  
 
Adaptação do material apresentado no site:  
 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Matriz-com-esquema-das-fases-da-Lua-e-
representacao-do-movimento-de-translacao_fig1_334093850  
 
Com relação aos registros das respostas, as crianças podem responder em Braille, em 
Libras, através de desenho, uso de figuras/desenhos para a criança apontar a resposta. 
 
 
 
 
 
 

     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente avaliadas pelo 
professor da turma e/ou do professor do Atendimento Educacional Especializado, e 
não excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Descrição da imagem: Matriz com esquema 
das fases da Lua e representação do 
movimento de translação da Lua. 


