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Faça o cabeçalho, escreva o nome da disciplina: CIÊNCIAS (imprimir é opcional) 

Usaremos esse livro para a aula de hoje. 

 
 

Mas antes leia o texto abaixo e faça o que se pede. Qualquer dúvida converse com a sua 

professora. 

 

Identificação dos pontos cardeais pelo gnômon. 

 
 

Como já estudamos na aula de Geografia, entendemos que podemos nos localizar utilizando 

equipamentos criados pelo homem. (Bússola, GPS e também a posição do nosso corpo em 

relação ao Sol como referência. 
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Nesta aula, vamos conhecer como a sombra de uma haste ou gnômon pode ser usada para 

identificar os pontos cardeais para, e como foi criado o primeiro relógio solar, com a utilização 

de uma vara de gnômon. 

Durante um dia ensolarado vemos o movimento aparente do Sol, nascendo no Leste e se 

pondo no Oeste. 

Como podemos usar essas informações para sabermos onde estão o: Leste, Oeste, Norte e 

Sul? 

Podemos usar a sombra de uma haste fixa chamada gnômon. Mas o que é gnômon? É um 

Instrumento que, projetando sombra num plano horizontal, marca a altura do Sol; relógio solar. 

 
Leia a página 37 do livro Interdisciplinar para você entender melhor sobre a localização dos 

pontos cardeais, através do Sol e o gnômon. 

 
Depois assista ao vídeo: 

Como fazer um relógio de sol através do link https://youtu.be/hAO0uazMLSI e confeccione o 

seu relógio de Sol (gnômon), com ajuda da sua família. 

 
 
 

Para a confecção do relógio, você vai precisar de: 

 1 pedaço de barbante 

 1 tesoura 

 1fita adesiva 

 1 palito de 20 cm 

 1 régua 

 1 pedaço de papelão 

Como proceder: 

- Recorte um pedaço de papelão 
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- Coloque o palito no meio do papelão 

- Prenda o papelão com a fita adesiva, deixar o palito bem reto 

- Colocar no Sol às 10 horas da manhã 

- Amarrar o barbante no palito, (barbante do tamanho da sombra, projetada no papelão) 

- Traçar com o lápis um risco do tamanho da sombra e do barbante que está no papelão 

- Com a ajuda do barbante, traçar uma circunferência 

- Deixar o relógio até as 16 horas 

- Observar onde ficou a sombra 

- Traçar uma linha para ligar os dois pontos 

- Depois traçar uma linha reta, para indicar Norte e Sul 

Qualquer dúvida, assista ao vídeo quantas vezes for necessário. 

Observe as imagens para entender um pouco melhor 
 

 


