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Sequência Didática: Viagem pelo Sistema Solar 

 

Público Alvo: 5º ano do Ensino Fundamental [ou recomendado a partir do 3º ano do 

Ensino Fundamental] 

 

Problematização: A Astronomia é uma ciência que instiga a humanidade desde a 

Antiguidade. Os filósofos do passado questionavam-se sobre a origem do mundo, a 

nossa origem, onde de fato estamos, para onde iremos... O que são as estrelas, por 

que desaparecem com o clarear do dia? Nos dias atuais, apesar de um grande avanço 

tecnológico, muitas destas perguntas ainda passeiam pelo imaginário das pessoas... 

Nosso objetivo enquanto educadores não é formar astrônomos, mas despertar em 

nossos alunos o prazer pela busca pelo conhecimento e por meio desta Sequência 

Didática aproximá-los mais ainda do fazer científico. A problematização implícita nesta 

sequência didática é fazer com que nossos alunos criem outras perguntas complexas, 

e que reflitam sobre a grandeza do espaço, descobrindo que nosso pequeno planeta 

é precioso, pois abriga a única forma de vida que conhecemos atualmente, e que para 

preservá-la é necessário conhecê-la, compreendê-la e defendê-la.  

 

Objetivos Gerais: 

 

▪ Identificar o Sistema Solar e quais astros fazem parte de sua formação; 

▪ Conhecer lendas e mitos que explicam a origem do mundo, debatendo 

e refletindo o mítico e o científico; 

▪ Refletir sobre a diferença entre os planetas e suas grandezas; 

▪ Conhecer diversas características de nossa estrela, o Sol, bem como 

seu tamanho e sua importância para a que exista vida no planeta; 

▪ Descobrir como os planetas se formaram e porque tiveram formações 

tão distintas; 

▪ Entender por que a Lua muda de aparência; 

▪ Conhecer as características dos planetas do Sistema Solar, 

comparando-as com a Terra; 

▪ Compreender algumas grandezas de acordo com a proporção de 

tamanhos; 

▪ Refletir sobre o cuidado e preservação do nosso planeta, já que este é 

o único lugar possível para abrigar vida. 

 

 



Conteúdos: 

 

Aula Conteúdos 

1 ▪ Introdução da SD e atividade diagnóstica. 

2 ▪ Universo (O que é? Como se formou?); 

▪ Mitologia para justificar a origem do mundo; 

▪ Lenda indígena “A criação do mundo”; 

▪ Teoria do Big Bang; 

3 ▪ Mito de Andrômeda; 

▪ Constelação e galáxia de Andrômeda; 

▪ A Via Láctea; 

▪ Mito de Hércules e a Via Láctea; 

4 ▪ O Sol (características); 

▪ Manchas Solares; 

▪ Imagens em 3D; 

▪ Eclipse solar; 

▪ Auroras polares; 

5 ▪ Terra (características físicas); 

▪ Música “Terra”, de Caetano Veloso; 

▪ A Terra vista do espaço; 

6 ▪ Movimentos de rotação e translação da Terra. 

7 ▪ A conquista da Lua; 

▪ Filme: Viagem à Lua, de Georges Méliès; 

8 ▪ Lua (características físicas e formação); 

▪ Fases da Lua; 

9 ▪ Sistema Solar (características); 

▪ Como se formou; 

▪ Quais astros o compõe (Sol; planetas; satélites, cometas, asteroides, entre outros); 

10 ▪ Informações específicas sobre os planetas (pesquisa). 

11 ▪ Organização das informações pesquisadas sobre os planetas (confecção de cartaz). 

12 ▪ Troca de informações pesquisadas sobre os planetas (apresentação). 

13 ▪ Volume dos planetas (proporção) em relação ao Sol. 

14 ▪ Distância dos planetas (proporção) em relação ao Sol. 

15 ▪ Jogo “Uma aventura pelo Sistema Solar” – Revisão de conteúdos já abordados e novas 

curiosidades culturais e científicas sobre o Sistema Solar. 

16 ▪ Retomada dos conteúdos aprendidos, troca entre a turma; 

▪ Conclusão da SD. 

 

 

 



Dinâmicas: 

Aula Dinâmicas 

1 ▪ Apresentação da SD; 

▪ Questionário e desenho diagnóstico. 

2 ▪ Levantamento de conhecimentos prévios acerca da palavra Universo; 

▪ Construção coletiva do conceito de Universo usando como recursos dicionários e enciclopédias); 

▪ Leitura de lendas e mitos sobre a origem do mundo/universo; 

▪ Leitura compartilhada da lenda “A criação do mundo”; 

▪ Roda de conversa sobre a criação de lendas no passado, visando refletir sobre sua importância; 

▪ Teoria do Big Bang (aula expositiva); 

▪ Vídeo sobre o Big Bang. 

▪ Confecção de painel “No Universo tem...” 

3 ▪ Uso de imagens de galáxias (Andrômeda e Via Láctea); 

▪ Software: Stellarium; 

▪ Carta celeste com a constelação de Andrômeda; 

▪ Projeção de imagens (slides) (aula expositiva); 

▪ Leitura de mito grego “Hércules e a origem da Via Láctea”; 

▪ Vídeo com projeção da Via Láctea em 3D; 

▪ Roda de leitura de enciclopédias e livros de Astronomia. 

4 ▪ Leitura de texto informativo (grifar, localizar informações); 

▪ Vídeo sobre o Sol; 

▪ Imagens em 3D do Sol (usar óculos); 

▪ Jogo de tabuleiro “Uma jornada solar”. 

5 ▪ Música “A Terra”, de Caetano Veloso (ouvir e interpretar um trecho); 

▪ Vídeo com imagens da Terra gravados no espaço; 

▪ Leitura compartilhada de texto informativo com procedimentos de estratégia de leitura. 

6 ▪ Experimentos para simular os movimentos de rotação e translação da Terra. 

7 ▪ Música “A Lua”, MPB-4 (ouvir e interpretar); 

▪ Vídeo: Viagem à Lua, de Georges Méliès; 

▪ Vídeos documentários sobre a Viagem à Lua em 1969; 

▪ Comparação dos dois vídeos, o de ficção e o real; 

▪ Leitura de texto informativo e procedimentos de leitura; 

▪ Elaboração de perguntas. 

8 ▪ As fases da Lua; 

▪ Experimento sobre as fases da Lua em uma caixa de papelão; 

9 ▪ Vídeo sobre o Sistema Solar; 

▪ Elaboração de perguntas sobre os planetas. 

10 ▪ Pesquisa sobre planetas; 

11 ▪ Confecção de cartazes; 

▪ Trabalho em grupo. 

12 ▪ Apresentação de pesquisa realizada utilizando os cartazes produzidos; 

▪ Autoavaliação. 

13 ▪ Atividade prática dirigida sobre o volume dos planetas em tamanho proporcional. 

14 ▪ Atividade expositiva sobre a distância proporcional dos planetas em relação ao Sol. 

15 ▪ Jogo “Uma aventura pelo Sistema Solar” 

16 ▪ Avaliação (Desenho e questionários). 



Cronograma de aulas: 
 

 Descrevemos a seguir o passo-a-passo desta Sequência Didática. Primeiro o 

cronograma de aulas e depois as orientações para cada atividade. 

 

 

 

Avaliação: 

A avaliação será de forma contínua, analisando, observando cada participação por 

meio das atividades realizadas: 

▪ Questionários; 

▪ Desenhos; 

▪ Pesquisas; 

▪ Participação oral; 

▪ Atividades em grupo. 

 

 

Aulas: Descrição da atividade Duração Tarefa para casa 

1 Levantamento de conhecimentos 
prévios 

2 aulas Pesquisar uma lenda ou mito que 
explica a origem do mundo/ 
Atividade compartilhada com 
laboratório de informática ou 
biblioteca  

2 O que é o Universo? 
 

2 aulas Ler do Mito de Andrômeda 
 

3 Nossa Galáxia: a Via Láctea. Onde está 
nosso Sistema Solar? 

2 aulas Procurar informações sobre a estrela 
mais próxima de nós: o Sol 

4 A estrela mais próxima de nós: o Sol 2 aulas Pesquisar o que são auroras boreais 
e austrais. 
 

5 A Terra  2 aulas Levantar conhecimentos prévios 
sobre a Lua, por meio da análise da 
letra de uma música. 

6 Os movimentos de rotação e translação 2 aulas *** 

7 A Lua (1ª etapa) 2 aulas Pesquisar informações sobre a Lua 
que não descobrimos na aula de 
hoje 

8 A Lua (2ª etapa) 2 aulas *** 

9 O Sistema Solar 2 aulas Pesquisar informações sobre um 
planeta do Sistema Solar 

10 Os planetas – trabalho em grupo II 
Pesquisa 

2 aulas Trazer uma imagem que representa 
seu planeta de pesquisa. 

11 Os planetas – trabalho em grupo II 
Cartaz 

2 aulas Ensaiar para a apresentação da 
pesquisa. 

12 Os planetas - trabalho em grupo III 
Apresentação 

2 aulas *** 

13 Qual é o tamanho dos planetas? 2 aulas Desenhar o que você aprendeu na 
aula de hoje 

14 Qual é a distância dos planetas? 2 aulas Escrever como você explicaria os 
tamanhos e distâncias dos planetas 
do Sistema Solar. 

15 Um jogo sobre o Sistema Solar 2 aulas Escrever o que você aprendeu com o 
jogo 

16 Avaliação: O que eu aprendi? 2 aulas Não há 



Descrição das aulas 
 

Aula 1 – Levantamento de conhecimentos prévios 

 

Objetivo específico: Descobrir o que a turma já sabe sobre o tema da Sequência 

Didática e apresentá-la. 

Disciplinas envolvidas: Artes, Ciências; Língua Portuguesa. 

Duração: 2 aulas. 

Material didático: Lápis, folha sulfite A4 (ou modelo impresso do anexo 1), lápis de 

cor, giz de cera e Questionário (anexo 2). 

Referência consultada: SÃO PAULO.  Guia de planejamento e Orientações 

Didáticas para o professor do Ciclo 1 / Secretaria Municipal de Educação. São 

Paulo: SME/DOT, 2007. 

http://www.se-pmmc.com.br/lerescrever/arquivos/professor/3_ano_professor.pdf 

 

Descrição da atividade:  

1º Momento: Apresentação da proposta (5 a 10 minutos) 

 

Professor, antes de iniciar a Sequência Didática, é necessário fazer um 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, assim você já consegue 

descobrir e analisar o perfil da turma para essa nova proposta. 

Sugerimos que a princípio você explique que nas próximas aulas eles 

participarão de uma sequência de atividades sobre Astronomia, e que aprenderão 

muitas coisas interessantes. Mas que, antes disso, precisamos saber o que eles já 

conhecem sobre o assunto. Por isso farão duas atividades: uma envolvendo a 

criação de desenhos e outra respondendo a um questionário.   

 

2º momento: Atividade de desenho (40 a 50 minutos) 

 

http://www.se-pmmc.com.br/lerescrever/arquivos/professor/3_ano_professor.pdf


Oriente os alunos a desenharem 

individualmente em uma folha sulfite: 

  

▪ A Terra, a Lua e o Sol;  

▪ Onde estamos no planeta;  

▪ Outros corpos celestes que 

conhecem.  

 

Ajude-os a dividir a folha de modo que possam desenhar todos os 

itens propostos. 
 

Incentive os alunos a escreverem legendas ou comentários na folha.  

Recolha estas folhas e guarde-as. Ao final desta SD, essas folhas serão 

devolvidas aos alunos para que eles avaliem o que aprenderam durante o trabalho 

 

 

Professor: Em um momento oportuno analise os desenhos, e observe quais 

conhecimentos sua turma já tem acerca do assunto que irão estudar. 

 

 

3º momento: Questionário diagnóstico (30 minutos) 

 

Entregue aos alunos a folha com o questionário impresso (anexo 2) ou peça 

para responderem as perguntas em uma folha separada para lhe entregar.  

 



Lição de casa: Pesquise* uma lenda ou mito que explica a origem do mundo, 

escreva em seu caderno para compartilhar com seus colegas de classe. 

 

*Sugestão: Se possível organize uma ida à biblioteca ou a sala de informática para que os 

estudantes consigam fazer uma pesquisa mais dirigida e assim encontrar textos com 

qualidade. 

 

 

 
 

Aula 2 – Como surgiu o Universo? 

 

 

Objetivo específico: Construir um conceito para o Universo utilizando 

conhecimentos prévios e pesquisa. Indagar-se de como o Universo surgiu e como 

os povos antigos procuravam explicar sua origem.   

Disciplinas envolvidas: Português; História; Ciências e Geografia. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Folha impressa (anexo 3 – A origem do mundo*); Folha impressa 

(anexo 4 – Lição de casa: Mito de Andrômeda); Dicionários e enciclopédias; Acesso 

ao computador com internet para assistir um vídeo; projetor; caixa de som; Kit painel 

impresso; cartolinas; cola; tesoura.; fita adesiva transparente. 

*Você pode disponibilizar cópias individuais, para serem lidas em duplas, ou apenas uma, 

que será lida por você. 

Referência consultada: 

DAMINELI, Augusto. STEINER, João (Org.). O Fascínio do universo. São Paulo: Odysseus Editora, 

2010. 

OLIVEIRA, Kepler de; SARAIVA, Maria de Fátima. Astronomia & Astrofísica. São Paulo: Editora 

Livraria da Física, 2013. 

PICAZZIO, Enos (Org.). O céu que nos envolve. Introdução à astronomia para educadores e 

iniciantes. São Paulo: Odysseus Editora, 2011. 1ª ed. 

 

 

 

 



Descrição da atividade: 

1º Momento: Falando sobre o assunto... (30 a 40 minutos) 

 

Inicie a aula perguntado aos alunos: O que é o Universo? 

 

Instigue a turma a levantar hipóteses do que é o Universo. Anote no quadro 

algumas ideias apresentadas por eles.  

Depois de algum tempo, procure construir com as ideias sugeridas o conceito 

de Universo com os alunos. Você, professor, pode utilizar o recurso do dicionário 

e/ou uma enciclopédia, reunir os conceitos e elaborar um breve parágrafo, 

conceituando o Universo. Segue um exemplo abaixo: 

 

Dicionário Online de Português: https://www.dicio.com.br/universos/  

• Universo: Conjunto de todos os astros com tudo que neles exista. 

 

Dicionário Online Caudas Aulete: http://www.aulete.com.br/universo 

• Universo: O espaço e todas as estrelas, planetas e outras formas de 

matéria nele existente. 

 

Enciclopédia: DRISCOLL, Michael. Céu noturno: uma introdução para 

crianças: a história das estrelas, dos planetas e constelações e informações sobre 

como localizá-los no céu. São Paulo: Panda Books, 2009. p.13. 

• Universo: Palavra científica que designa a grande e vasta área em que 

tudo o que conhecemos existe. O Universo às vezes chamado de 

cosmo. É o conjunto de tudo o que existe (incluindo-se a Terra, os 

astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço), tomado 

como um todo. 

Com estes conceitos reunidos, elabore coletivamente um parágrafo 

semelhante ao que apresentamos a seguir: 

 

 

 

 

https://www.dicio.com.br/universos/
http://www.aulete.com.br/universo


 

Universo é... 

O conjunto de todos os astros que existem. É o espaço que ocupam as estrelas, 

planetas, galáxias e toda a matéria. 

 

 Os alunos podem fazer o registro dessa definição no caderno, e então 

professor, você deve levantar outro questionamento com a turma: 

 

Como surgiu o Universo? 

 

Permita que os alunos expressem o que pensam sobre o assunto novamente. 

Após se manifestarem, sugira que contem para os colegas de turma as lendas que 

encontraram na lição de casa.   

 

Professor fique atento! Os alunos podem trazer concepções religiosas para 

debate. Neste momento, todas as opiniões devem ser respeitadas. Cuide 

para que este espaço de fala seja possível e agradável. 

 

Em seguida, peça que os alunos apresentem suas ideias.  

 

Como acreditam que o Universo surgiu? 

  

Anote algumas ideias apresentadas pelos alunos, e prossiga para a segunda 

etapa desta aula. 

 

2º Momento: Conhecendo uma lenda (20 minutos) 

 

Prossiga a aula, explicando que muitas civilizações do passado procuraram 

compreender como o mundo surgiu. Uma delas foi a tribo do povo Araweté, que 

morava às margens do rio Xingu.  

Realize a leitura compartilhada da lenda com a turma, disponível também 

para impressão no anexo 3.   

 

 



A criação do mundo 

Lenda do povo Araweté, habitante da região do rio Xingu 
 

 Houve um tempo em que o mundo era sem morte e sem trabalho. Existiam na terra os 

índios e os Mais, uma tribo de imponentes homens-deuses. Não havia as roças e nem o fogo; 

todos colhiam o mel e as frutas. Não se conheciam a doenças; a velhice e a morte não existiam. 

A floresta era amiga e os animais, dóceis. Durante as noites, os índios e os Mais fumavam 

grandes charutos, cantavam e dançavam; não se tinha inventado a mentira e a maldade; todos 

eram amigos, casavam-se entre si e viviam em harmonia. 

 O chefe Mai, Ananãmi, havia se casado com uma índia. Moravam felizes em uma aldeia 

ao lado de árvores cheias de frutos e cipós floridos. 

 Um dia, sem motivo nenhum, a mulher de Anañami discutiu com ele. Levantou a voz e, 

aos gritos, o insultou. O mundo todo parou surpreso. Aquilo jamais havia sido visto. 

 O grande chefe Mai percebeu então que o paraíso estava morto. Chamou seu sobrinho 

Hehede, pegou seu chocalho de pajé e começou a cantar e a fumar. Foram rodeados por toda 

a aldeia, que se espantou quando o solo de pedra, onde estavam os dois, começou a subir sem 

parar até desaparecer nas alturas. Foi assim que surgiu o céu.  

 Estava feita a confusão na Terra. 

 Muitos Mais subiram com Anañami. O céu povoou-se de guerreiros divinos, que levaram 

o paraíso com eles. As melhores plantas, os melhores animais foram viver nas alturas. Alguns 

Mais subiram mais alto, criando o céu vermelho que era o céu do céu.  

 Abandonada e perdendo o seu suporte de pedras, a terra começou a se dissolver em água; 

jacarés e piranhas esfomeados saíram dos rios e devoraram os índios. Uma tribo Mai, que tinha 

ficado para trás, afundou n’água e entrou terra adentro. Passou a viver em grandes ilhas nos 

rios subterrâneos. 

 Os índios foram desaparecendo um a um. Os que não foram devorados acabaram por 

afogar-se. Só três pessoas escaparam. Dois homens e uma mulher, mais rápidos que os demais, 

subiram em um pé de bacaba e de lá assistiram ao desastre. Viriam a ser, depois, os pais de 

todos os índios.  

 Quando as águas desceram, a terra estava diferente. Aos poucos, povoou-se de animais 

ferozes; as árvores já não ofereciam tantas frutas; os sobreviventes tiveram que passar a pescar, 

caçar e plantar para viver. Anañami teve pena deles e mandou um pássaro vermelho para lhes 

ensinar a fazer fogo, plantar os roçados, construir canoas e tratar a grande quantidade de 

doenças que surgiram e a enterrar os mortos.  

 A vida no céu era muito diferente da que se levava na terra. Lá as sementes brotavam 

sozinhas, as frutas e o mel estavam ao alcance da mão. Anañami levou o segredo da juventude 

e não havia nada a fazer além de cantar, dançar e beber cauim. Os deuses eram bonitos e altos, 

o corpo pintado com tinta de jenipapo de um negro brilhante, e usavam maravilhosos cocares 

de penas de araras. Tudo era feito de pedra que não estraga com o tempo. E, se o tempo não 

se fazia sentir ao passar, então a vida deles era sempre presente e não existia futuro. 

 Na terra existia o tempo, o envelhecer, o esperar o dia de amanhã. O futuro. Na terra 

existia a esperança. Isso foi um presente de Anañami aos homens.  

 

 VAL, Vera do. A criação do mundo: e outras lendas da Amazônia. ilustrações de 

Geraldo Valério. – São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. P. 13 a 15. 

 

 



Ao término da leitura, pergunte a turma: 

 

Será que a origem do mundo é como os Araweté contam? 

 

Permita que os alunos se manifestem e, em seguida, direcione a aula para o 

3º momento, explicando a teoria do Big Bang.  

 

3º Momento: Explicando o que é a teoria do Big Bang (40 minutos)  

 

Prossiga a aula, explicando aos alunos que o ser humano sempre olhou para 

o céu se perguntando o que são as estrelas e como tudo isso se formou. As lendas 

foram criadas para explicar algo que de fato ninguém sabe como aconteceu.  

 Explique que há uma teoria, aceita atualmente pelos cientistas chamada Big 

Bang. Pergunte aos alunos se já ouviram falar nela.  

 

Explique o que é o Big Bang, fazendo com a turma a leitura coletiva abaixo: 
 

O Big Bang 

 

A teoria do Big Bang é a mais aceita na comunidade científica para explicar 

a origem do Universo. Eles acreditam que há aproximadamente 14 bilhões 

de anos, tudo o que existe hoje no Universo estava concentrado em um 

único ponto. Em determinado momento ocorreu a expansão dessa matéria 

que ficou conhecida como o Big Bang. Ao serem lançados no espaço, essa 

energia e matéria, foram sofrendo transformações e dando origem a tudo o 

que conhecemos hoje.  Os cientistas afirmam isso porque ao longo dos 

anos ao observar as estrelas notaram que elas estão se afastando umas 

das outras.   

 

Adaptado de:  PICAZZIO, Enos (Org.). O céu que nos envolve. Introdução à astronomia 

para educadores e iniciantes. São Paulo: Odysseus Editora, 2011. 1ª ed 

Disponível em: http://www.astro.iag.usp.br/~damineli/aga105/livroprof.pdf 

 

 

Para complementar esta aula, mostre o vídeo, da TV Escola sobre o tema.  

https://tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-big-bang 

http://www.astro.iag.usp.br/~damineli/aga105/livroprof.pdf
https://tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-big-bang


4º Momento: Montando um painel para representar o Universo 

 

Nesta última atividade, organize a sala num grande grupo e distribua as 

imagens aos alunos. Explique que eles irão montar um painel colocando nele todos 

os elementos que compõe o Universo. 

Professor, observe que aparecerão estrelas, galáxias, seres vivos, planetas, 

nebulosas, buracos negros, etc... Vá confrontando a turma acerca das imagens que 

aparecem, a fim de que eles percebam que todas as imagens disponíveis compõem 

o Universo. 

Mantenha o cartaz exposto na sala por uma semana. 

 

Lição de casa: Leitura e interpretação do mito de Andrômeda (anexo 4). 

 
 

Aula 3 – Nossa Galáxia: a Via Láctea. Onde está o Sistema Solar? 

 

Objetivo específico: Conhecer qual é a nossa galáxia; descobrir o local em que 

está o nosso Sistema Solar na Via Láctea. 

Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Ciências 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Apresentação de slides “Aula 3_Nossa Galáxia_ A Via Láctea”; 

computador; projetor; software Stellarium (baixar gratuitamente em: 

https://stellarium.org/pt/) caixa de som. Para a 3ª etapa será necessário 

enciclopédias, revistas, livros, imagens, reportagens, e outros documentos que 

falem de Astronomia para compor uma roda de leitura; pesquisa sobre o Sol  

impressa (Anexo 5). 

Referência consultada: 

OLIVEIRA, Kepler de; SARAIVA, Maria de Fátima. Astronomia & Astrofísica. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2013. 

NOGUEIRA, S. CANALLE, J. B. G. Astronomia: ensino fundamental e médio. Brasília: MEC, 
SEB ; MCT ; AEB, 2009.– (Coleção Explorando o ensino ; v. 11) 

Disponível em: www.oba.org.br/ 

 

https://stellarium.org/pt/
http://www.oba.org.br/
http://www.oba.org.br/


 

Professor, o passo-a-passo do 1º momento desta aula está disponível em: 

http://www.iag.usp.br/~eder/CarolinaSilveiraLeite/ 

 

 

Descrição da atividade: 

 

1º momento: Relembrando o mito de Andrômeda (30 minutos) 

 

Inicie a aula retomando a lição de casa sobre a leitura e interpretação do mito 

de Andrômeda. Em seguida, explique aos alunos que o nome Andrômeda foi dado 

à galáxia mais próxima de nós. Mostre a imagem da galáxia Andrômeda. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1xia_de_Andr%C3%B4meda#/media/File:Andromeda_Galaxy_(with_h-alpha).jpg – Último acesso em 03/03/18 

 

Pergunte aos alunos: 

 

O que é uma galáxia?  

 

Anote no quadro as ideias dos alunos. Em seguida explique a definição de 

galáxia, que pode ser: 

 

 

 

http://www.iag.usp.br/~eder/CarolinaSilveiraLeite/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1xia_de_Andr%C3%B4meda#/media/File:Andromeda_Galaxy_(with_h-alpha).jpg


 

Galáxia é um grande aglomerado de estrelas que se mantêm juntas em 

virtude da gravidade e de outros corpos. Além destas estrelas fazem parte 

de uma galáxia nebulosas, poeira, gás, planetas, luas e outros corpos 

celestes. 

 

2º momento: A Via Láctea (30 minutos) 

 

Usando a apresentação com slides, mostre a imagem da Via Láctea.  

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ALMA_and_the_centre_of_the_Milky_Way.jpg 

 

Conte aos alunos que esta imagem é uma foto tirada da Terra, de parte da 

nossa galáxia: a Via Láctea. 

Explique que esse nome foi criado devido a um mito grego... Conte a história: 

 

Conta a lenda, que Hércules era filho de Zeus com uma mortal.  Para 
que Hércules se tornasse imortal deveria tomar o leite da esposa de 
Zeus, Hera. Entretanto a deusa não gostava do enteado e essa era uma 
tarefa impossível. Certa noite, enquanto Hera dormia, Zeus pediu a 
Hermes que levasse o filho bebê para tomar o leite da esposa. Hércules 
sugou o leite com muita força acordando a deusa. Ela o empurrou 
fazendo com que o leite escorresse deixando um caminho no céu. Este 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ALMA_and_the_centre_of_the_Milky_Way.jpg


caminho branco formou a Via Láctea.  Via Láctea quer dizer “caminho de 
leite”. 
 

 
[[Imagem:Jacopo Tintoretto - The Origin of the Milky Way (A origem da Via Láctea)- Google Art Project.jpg|thumb|180px|Legenda]] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Jacopo_Tintoretto_-_The_Origin_of_the_Milky_Way_-_Google_Art_Project.jpg 

 

 Mostre a imagem da Via Láctea (simulação) e explique que esta imagem não 

é uma foto real da nossa galáxia (seguir as orientações do ppt). Faça a exibição de 

um vídeo também, que é uma construção da galáxia em 3D 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dtfLbbAZ6FU 

 

 

 Pergunte: 

  

Onde está o nosso Sol, nessa Galáxia com bilhões de estrelas? 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Jacopo_Tintoretto_-_The_Origin_of_the_Milky_Way_-_Google_Art_Project.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dtfLbbAZ6FU


A apresentação auxiliará bastante os alunos a visualizarem o tema. Aproveite 

este recurso e finalize sua aula, com um momento descontraído, propondo uma 

roda de leitura aos alunos. 

 

3º momento: Roda de leitura (30 minutos)  

 

 Professor, selecione previamente, enciclopédias, livros, reportagens, 

revistas, pôsteres, fotografias, dicionários, sobre o tema Astronomia. Reúna os 

alunos em roda, e permita que eles manuseiem este material, permita que copiem 

informações de que gostaram. Mostre a eles como consultar o sumário a fim de 

procurar informações que tenham interesse.  

 

Lição de casa: Procure informações sobre a estrela mais próxima de nós: o Sol 

(Anexo 5). 

 
 

Aula 4 – A estrela mais próxima de nós: o Sol 

 

Objetivo específico: Descobrir mais informações sobre nossa estrela: o Sol. 

Disciplinas envolvidas: Geografia, Ciências, Português e Arte. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Apresentação em slides “Aula 4_OSol_3D”, óculos 3D, Texto: 

“Nossa estrela, o Sol (Anexo 6); Pesquisa auroras polares (Anexo 7); Jogo “Uma 

jornada solar” (todo material do jogo está disponível para impressão em: 

http://www.iag.usp.br/~eder/CarolinaSilveiraLeite/). 

Referência consultada: 

OLIVEIRA, Kepler de; SARAIVA, Maria de Fátima. Astronomia & Astrofísica. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2013. 

NOGUEIRA, S. CANALLE, J. B. G. Astronomia: ensino fundamental e médio. Brasília: MEC, 
SEB ; MCT ; AEB, 2009.– (Coleção Explorando o ensino ; v. 11) 

 

 

 

 

http://www.iag.usp.br/~eder/CarolinaSilveiraLeite/


Descrição da atividade: 

 

1º momento: Lendo um texto sobre o Sol (45 minutos) 

 

Inicie a aula, perguntando aos alunos quais informações eles encontraram 

sobre o Sol. Vá lendo pergunta por pergunta, e anote algumas respostas no quadro. 

Em seguida, entregue aos alunos o texto: Nossa estrela, o Sol. 

 

Professor, realizaremos uma leitura investigativa do texto, para que os alunos 

comecem a se familiarizar mais com o tipo de texto cientifico que exige uma leitura 

mais concentrada, pois aparecem vários termos e conceitos desconhecidos. 

Ensinar os alunos a encontrar informações rapidamente em um texto é fornecer a 

eles ferramentas necessárias para buscar informações em um texto que pode ser 

potencialmente interessante. Veja abaixo as instruções: 

 

Antes da leitura: 

 

Professor explique aos alunos que: 
 

“Nesta aula, nós vamos estudar coletivamente um texto sobre o Sol. Só que 

será um pouco diferente. Em vez de lermos o texto do começo ao fim, nós vamos 

buscar formas de encontrar informações mais rapidamente”. 

 

Oriente os alunos para que sem ler o texto tentem responder as seguintes 

perguntas:  

 

• O que são manchas solares? 

• O que é um eclipse? 

 

Pergunte aos alunos o que eles precisaram fazer para encontrar as 

respostas? 

Provavelmente eles dirão que deram uma olhada geral no texto, lendo os 

subtítulos. 

 



Prossiga com mais perguntas: 

 

• O que é diâmetro? 

• Qual é a temperatura do Sol? 

 

Em seguida proponha a leitura do texto completo. Sugiro que você professor 

realize a leitura compartilhada, pois como é um texto longo com muitas informações, 

a estratégia dos alunos lerem cada um trecho pode desfazer o sentido do texto, e 

menos informações poderão ser compreendidas durante a leitura. 

 

Durante a leitura:  

 

Durante a leitura interaja com os alunos, perguntando qual é a informação 

principal do parágrafo; qual frase é importante grifar, etc... 

 

Após a leitura: 

 

Permita que os alunos façam perguntas sobre o texto e digam o que acharam. 

 

Finalize esta etapa com um vídeo complementar: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEiJLhtkfGM Último acesso em 

28/10/2018. 

 

2º momento: Vendo imagens em 3D sobre o Sol (25 minutos) 

 

 Após a leitura do texto, projete a apresentação com imagens do Sol em 3D. 

 

Professor, você pode comprar os óculos 3D de papel ou confeccioná-

los previamente com a turma durante uma aula de arte. Há vários 

modelos disponíveis na internet. Segue um link como uma sugestão para 

confecção: http://www.manualdomundo.com.br/2012/10/como-fazer-oculos-3d/ Último acesso em 

28/10/2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEiJLhtkfGM
http://www.manualdomundo.com.br/2012/10/como-fazer-oculos-3d/


3º momento: Jogo “O Sol” (20 minutos) 

 

 Para complementar a aula, realize com a turma o Jogo: “Uma aventura solar”.  

 Neste jogo, os alunos poderão aprender mais informações sobre o Sol, e 

revisar conteúdos que aprenderam na aula de hoje. Em outras aulas, os alunos 

poderão jogá-lo novamente.  

 

Lição de casa: Pesquisa sobre a Auroras (Anexo 7).  

 
 

Aula 5 – A Terra 

 

Objetivo específico: Conhecer como a Terra se formou e algumas de suas 

características. 

Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Texto impresso para cada aluno “Terra, nosso planeta” (Anexo 

8); projetor; música “Terra”, de Caetano veloso; Pesquisa sobre a “Lua” (Anexo 9). 

Referência consultada: 

OLIVEIRA, Kepler de; SARAIVA, Maria de Fátima. Astronomia & Astrofísica. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2013. 

NOGUEIRA, S. CANALLE, J. B. G. Astronomia: ensino fundamental e médio. Brasília: MEC, 
SEB ; MCT ; AEB, 2009.– (Coleção Explorando o ensino ; v. 11) 

Disponível em: www.oba.org.br/ 

 

 

Descrição da atividade: 

  

1º momento: Conversando sobre a Terra (30 minutos) 

 

 Inicie a aula ouvindo um fragmento da música “Terra”, de Caetano Veloso, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gMsSrxGwW8U até 1’10’’. Ouça 

mais de uma vez se necessário. 

  

http://www.oba.org.br/
http://www.oba.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=gMsSrxGwW8U


 

“Quando eu me encontrava preso 

Na cela de uma cadeia 

Foi que vi pela primeira vez 

As tais fotografias 

Em que apareces inteira 

Porém lá não estavas nua 

E sim coberta de nuvens... 

 

Terra! Terra! 

Por mais distante 

O errante navegante 

Quem jamais te esqueceria?” 

https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44780/ 

 

Após ouvir a música, pergunte aos alunos: 

 

• Quando foi possível observar a Terra pela primeira vez do 

espaço? 

 

• O que o poeta quis dizer com a frase:  

“Porém lá não estavas nua 

E sim coberta de nuvens...” 

 

 Explique aos alunos que o primeiro homem a sair da Terra e circundar nosso 

planeta foi Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961. E assim que ele pôde sobrevoar o 

planeta disse a famosa frase “A Terra é azul”.  

 

 Mostre aos alunos o vídeo a seguir que apresenta imagens da Terra vista do 

espaço, até 1’15’’. 

https://www.youtube.com/watch?v=aMwE5J9lmWY – Último acesso em 

28/10/2018 

 

https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44780/
https://www.youtube.com/watch?v=aMwE5J9lmWY


 Ao terminar de assistir ao vídeo pergunte aos alunos o que eram as luzes 

coloridas na superfície do planeta. 

 Espera-se que as crianças mencionem auroras, entretanto se isso não 

ocorrer, conte a eles, exibindo o filme novamente para que observem.  

 Em seguida, comece a conversar com a turma sobre o que encontraram na 

pesquisa. Verifique o que descobriram de informações.  

  

 Terminado esse bate-papo inicial, entregue para os alunos o texto: “Terra, 

nosso planeta”. 

 

2º momento: Leitura do texto (30 minutos) 

  

 Professor, o objetivo desta leitura é fazer uma análise investigativa do texto. 

E é claro, ensinar nossos alunos procedimentos de um comportamento leitor. Por 

isso é fundamental que se siga as etapas propostas abaixo antes, durante e após a 

leitura.  

 

ANTES DA LEITURA 

▪ Pergunte aos alunos qual será o assunto do texto; 

▪ Quais elementos eles estão observando para responder isso? 

▪ Pergunte se nesse texto eles vão encontrar informações sobre o planeta 

Júpiter; e sobre o Sol; e sobre a Lua? Questione os estudantes a medida de 

suas respostas. 

▪ Oriente aos alunos realizarem uma leitura individual primeiro, e grifar 

palavras desconhecidas. 

 

DURANTE A LEITURA 

▪ Leia o texto coletivamente, fazendo uma pausa a cada parágrafo; 

▪ Pergunte qual é a informação importante naquele trecho e incentive-os a 

grifarem. 

 

 

 



APÓS A LEITURA 

▪ Pergunte aos alunos quais palavras eles não conhecem e procure no 

dicionário as respostas; 

▪ Pergunte se eles têm alguma dúvida sobre o texto; 

 

3º momento: Assistindo vídeos sugeridos 

 

    Finalize a aula assistindo com a turma os vídeos sugeridos no próprio texto. 

Explique que na próxima eles farão uma atividade prática para simular os 

movimentos de rotação e translação. 

 
 

Aula 6 – Os movimentos de rotação e translação 

 

Objetivo específico: Simular os movimentos de rotação e translação para entender 

algumas de suas funções e saber diferencia-los. 

Disciplinas envolvidas: Ciências, Geografia. 

Duração: 2 aulas. 

Material didático: Lanternas (ou celulares com este recurso); bola de isopor para 

representar a Terra espetada em palito de churrasco, abajur ou luminária com 

lâmpada para representar o Sol; globo terrestre; lição de casa sobre a Lua (anexo 

9). 

Referência consultada: 

OLIVEIRA, Kepler de; SARAIVA, Maria de Fátima. Astronomia & Astrofísica. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2013. 

 

Descrição da atividade: 

 

1º momento: Atividade prática rotação e translação (30 minutos)  

  

Após o estudo do texto, pergunte aos alunos como ocorrem os dias e a noites. 

Permita que eles digam o que sabem, registre algumas contribuições na lousa. 

Em seguida inicie a organização do experimento.  

 



I. O movimento de rotação: Representando os dias e as noites 

 

Organize os alunos em grupos e distribua para cada grupo lanternas e uma 

bola de isopor.  

Na frente, o professor demonstra a experiência pedindo o auxílio de um aluno 

que segurará o Sol representado pela lanterna, enquanto o professor vai girando 

lentamente a Terra, representada pela bola de isopor. Repita este movimento virado 

ora para o lado esquerdo da turma, e ora para o lado direito, para que os grupos 

visualizem o movimento adequadamente. Terminada a demonstração, permita que 

os grupos façam a atividade. Procure passar em todos os grupos verificando se os 

alunos estão reproduzindo o experimento de forma adequada.    

Após garantir que todos compreenderam o movimento, convide um grupo 

para representá-lo na frente para todos verem. 

 

Terminada esta primeira etapa, inicie o experimento 2. 

 

II. O movimento de translação: Representando a volta da Terra ao 

redor do Sol 

 

Organize os alunos em uma grande roda com a luminária no centro.  Tente 

deixar o espaço da sala de aula mais escuro.  

Pegue o globo terrestre e passe de mão em mão até retornar ao primeiro 

aluno. Quando isso acontecer a bola terá completado uma translação inteira em 

torno da luminária que continuará a fazer o papel do Sol. 

 

Questione: O que aconteceu com a Terra?  

Espera-se que os alunos respondam que ela “deu” uma volta completa ao 

redor do Sol. 

Questione: O que acontece quando a Terra dá uma volta completa ao 

redor do Sol? 

Espera-se que eles concluam que se completa um ano na Terra, ou seja, se 

passaram 365 dias (aproximadamente). 



Questione: Se a Terra gira ao redor do Sol, por que parece que ele é 

quem gira em volta da Terra? 

Escute as ideias dos alunos, depois explique que Terra gira e por isso ela dá 

a impressão de que o “Sol” está passando no céu.  

 

Professor: Podem surgir nesse momento perguntas sobre o ano 

bissexto ou sobre as estações do ano. Nesta atividade não iremos 

ampliar esta discussão, mas no campo Referência Comentada há 

sugestão de materiais que abordam este tema. 

 

Continue o experimento: 

 

Um dos alunos deverá girar em torno da luminária segurando o globo 

terrestre enquanto os outros acompanham o movimento. Isso mostrará que há uma 

diferença grande entre a rotação (girar em torno do próprio eixo) e translação (girar 

em torno do Sol). 

 

Lição de casa: Levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a Lua, 

analisando as estrofes de uma música (Anexo 9).  

 
 

Aula 7 – A Lua (1ª etapa) 

 

Objetivos específicos: Descobrir informações sobre a Lua e suas características.  

Disciplinas envolvidas: Arte, Português, Ciências. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Acesso à internet, projetor, caixa de som. 

Referência consultada: 

OLIVEIRA, Kepler de; SARAIVA, Maria de Fátima. Astronomia & Astrofísica. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2013. 

NOGUEIRA, S. CANALLE, J. B. G. Astronomia: ensino fundamental e médio. Brasília: MEC, 
SEB ; MCT ; AEB, 2009.– (Coleção Explorando o ensino ; v. 11) 

Disponível em: www.oba.org.br/ 

 

 

http://www.oba.org.br/
http://www.oba.org.br/


Descrição da atividade: 

 

1º momento: Refletindo sobre a conquista da Lua (45 minutos) 

 

Inicie a aula ouvindo com os alunos a música “A Lua”, do grupo MPB-4. Entregue a 

letra da música na íntegra para que os alunos possam ouvir. Em seguida, retome 

com os alunos as questões propostas na lição de casa.  

 

Continue a discussão, assistindo ao primeiro filme de ficção científica “Viagem à 

Lua”, de Georges Méliès, disponível no endereço abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=leXpc2vBG-w (aproximadamente 15’) 

 

Na introdução do vídeo há uma breve explicação do contexto em que o vídeo foi 

produzido, mas é interessante chamar a atenção dos alunos sobre a importância 

desse vídeo, por ser o primeiro de ficção científica. Se os alunos não souberem o 

que é um filme de ficção científica cite alguns dos filmes conhecidos por eles como 

Jurassic World, Star Wars, Homem Aranha, etc... e eles compreenderão do que se 

trata.  

 

Analisando a exibição do vídeo: 

 

• Nos primeiros 2 minutos de exibição questione os alunos sobre o que as 

pessoas estão fazendo. Ajude-os a concluir que estão fazendo uma reunião. 

E que há o personagem que está dando explicações, fazendo anotações no 

quadro.  

• Em 2’43’’ pergunte aos alunos qual é o assunto desta reunião (ir á Lua, já 

que se desenha a trajetória de um foguete até o satélite). Questione os alunos 

sobre a reação das pessoas presentes; 

• Em 2’58’’ o que acontece na reunião? Será que todos concordaram com a 

ideia? Pare a exibição do filme e pergunte aos alunos porque nem todos 

concordaram com a ideia. 

https://www.youtube.com/watch?v=leXpc2vBG-w


• E 2’33’’ o que acontece com os demais participantes? Ao “darem o aperto de 

mão” o que isto significa? 

• Em 4’28’’ o que ocorre? Espera-se que os alunos digam que inicia-se a 

construção de um foguete para levá-los à Lua. 

• Em 5’48’’ questione os alunos sobre o que vai acontecer. Espera-se que 

falem que é o dia do lançamento do foguete. O dia da tão esperada viagem 

à Lua; 

• Pause o vídeo em 7’29 e pergunte aos alunos se esta viagem dará certo e 

por quê. Em seguida, continue a exibição. 

• Aos 8’00’’ pause novamente o vídeo e permita que os alunos falem o que 

pensam. Por que a Lua tem olhos e boca? Por que saiu sangue da Lua? 

Pergunte o que eles acham que ocorrerá agora. Em seguida retome a 

exibição do filme.  

• Em 8’45’’ o que os personagens visualizam ao fundo? Os alunos dirão que é 

a Terra. 

• Em 11’13’’ o que acontece? Aparece um habitante da Lua. 

• Em 12’15’’ se descobre que há um reino na Lua. 

• Finalize a exibição do vídeo com o retorno dos aventureiros à Terra.  

 

Mostrar este filme, é proporcionar aos alunos uma reflexão sobre o interesse da 

humanidade em conhecer e conquistar a Lua. Muitos imaginavam que poderia 

existir outro mundo lá. Afinal, ela é o astro mais próximo de nós e o mais brilhante 

no céu noturno. 

 

Aproveite esta reflexão e pergunte: 

 

• O que vocês gostariam de saber sobre a Lua? 

 

Anote de 3 a 5 perguntas, para não estender muito o tempo de aula. Explique que 

se não conseguirem responder as perguntas, poderão de realizar uma pesquisa 

mais aprofundada.  

 

 



2º momento: Assistindo outros dois filmes (45 minutos) 

 

Em seguida, apresente a turma mais dois vídeos:  

• a simulação da viagem à Lua em 1969, com algumas imagens reais do pouso 

em nosso satélite natural; 

Viagem à Lua: Voo simulado pela NASA – 7’44’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Pht19m8HJxM 

• um documentário com imagens reais da viagem.  

A conquista da Lua dublado – 10’33’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=5dfmNroYvZ0 

 

Sugira que os alunos façam comparações entre o filme ‘Viagem à Lua” e os dois 

últimos filmes, da viagem em 1969. 

 

Pergunte: 

 

1) Quais semelhanças podemos encontrar entre os dois filmes? 

2) Quais diferenças? 

3) No primeiro filme existiam habitantes na Lua. O que se descobriu 

quando puderam visitá-la?  

4) Por que não há vida na Lua? 

 

Escreva no quadro as contribuições e reflexões da turma.  

 
 

Aula 8 – A Lua (2ª etapa) 

 

Objetivo específico: Compreender como a Lua muda de aparência e saber nomear 

e identificar algumas de suas fases. 

Disciplinas envolvidas: Ciências; Geografia. 

Duração: 2 aulas. 

Material didático: Texto informativo sobre a Lua (anexo 10);  

Experimento das fases da Lua (preparar previamente) disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pht19m8HJxM
https://www.youtube.com/watch?v=5dfmNroYvZ0


http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_simulacaoumaformaderepre 

http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/trabalhos_06/Carmes_FL.htm 

 

Referência consultada: 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_simulacaoumaformaderepre 

http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/trabalhos_06/Carmes_FL.htm 

 

Descrição da atividade: 

 

1º momento: Aprendendo mais sobre a Lua (45 minutos) 

 

Entregue o texto “A Lua, o único satélite natural da Terra” e escreva na lousa 

as cinco perguntas feitas pelos alunos no início da aula. Em seguida, pergunte a 

turma, se eles conseguem identificar sem ler o texto, se é possível encontrar as 

respostas destas perguntas.  

Logo depois, permita que os alunos façam uma leitura prévia do texto em 

duplas.  

Terminado este prazo, pergunte novamente, quais das perguntas feitas por 

eles já estão respondidas no texto. 

Só depois, faça a releitura do texto, agora coletivamente com a turma.  

Use os recursos de grifar informações importantes, para que os alunos 

percebam a importância de utilizar este recurso para estudar. 

 

 

2º momento: Como a Lua muda de forma? (45 minutos) 

 

Assista ao vídeo as Fases da Lua, da série ABC da Astronomia 

https://www.youtube.com/watch?v=N2wTtaJEtNY 

Realize uma atividade prática para explicar as fases da Lua. Para isso é 

necessário confeccionar antes a caixa com a bola de isopor e a lanterna para os 

alunos conseguirem observar as fases da Lua.  

Explique aos alunos que ao olharem pelo orifício, eles estarão simulando 

como se estivessem observando a Lua daqui da Terra. 

 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_simulacaoumaformaderepre
http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/trabalhos_06/Carmes_FL.htm
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_simulacaoumaformaderepre
http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/trabalhos_06/Carmes_FL.htm
https://www.youtube.com/watch?v=N2wTtaJEtNY


É muito importante explicar aos alunos que Terra-Sol-Lua não ficam num 

mesmo plano no espaço; se fosse assim teríamos todo mês um eclipse. Estes 

astros estão em planos de órbitas diferentes, e ocasionalmente, quando se 

alinham (parecem se alinhar, mas numa determinada região, vistos aqui da 

Terra) dá-se o eclipse. Na bibliografia sugerida há mais informações a respeito. 

 

 Com o experimento pronto, reúna os alunos e permita que eles observem a 

caixa, olhando pelas aberturas. Na caixa eles observarão que a Lua estará 

iluminada de diferentes formas. E poderão visualizar algumas fases marcantes 

como a Lua Cheia ou a Lua Nova.    

 

Lua Nova 

 

Lua Quarto Crescente 

 

Lua Cheia 

 

Lua Quarto Minguante 

 

Após todos terem olhado o experimento, proponha oralmente as seguintes 

perguntas aos alunos. 

 

• Quais foram as fases da Lua que você conseguiu observar no experimento? 

• Nas janelinhas intermediárias, como aparecia a iluminação da Lua? 

• É correto afirmar que a Lua cada dia apresenta um formato? Como você 

conseguiria comprovar isso com o experimento de hoje? 

 

Lição de casa: Pesquise informações sobre a Lua que não foram respondidas na 

aula de hoje.  

 

 

 

 

 

 



 

Aula 9 – O Sistema Solar 

 

Objetivos específicos: Ampliar os conhecimentos dos alunos sobre o Sistema 

Solar; Descobrir como o Sistema Solar se formou; Identificar os astros que fazem 

parte deste sistema; elaborar perguntas sobre informações que desejam descobrir 

sobre os planetas. 

Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Projetor, computador, caixa de som, texto “Nosso Sistema Solar” 

(anexo 11); vídeo “Sistema Solar”; Apresentação de slides dos planetas, tudo 

disponível também em:    http://www.iag.usp.br/~eder/CarolinaSilveiraLeite/ 

Referência consultada: 

OLIVEIRA, Kepler de; SARAIVA, Maria de Fátima. Astronomia & Astrofísica. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2013. 

NOGUEIRA, S. CANALLE, J. B. G. Astronomia: ensino fundamental e médio. Brasília: MEC, 
SEB ; MCT ; AEB, 2009.– (Coleção Explorando o ensino ; v. 11) 

 

Descrição da atividade: 

 

1º momento: Assistindo um vídeo sobre o Sistema Solar (45 minutos) 

Iniciar a aula, assistindo a um vídeo sobre o Sistema Solar (13’24’’), 

produzido para esta aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=lpHTVaFVUJw&feature=youtu.be 

 

Ao fim do vídeo, permita que os alunos falem suas impressões sobre o vídeo. 

Quais informações eles já sabiam e quais informações puderam descobrir, etc. 

 

Em seguida, proponha uma leitura silenciosa do texto: “Nosso Sistema 

Solar”. 

Oriente os alunos a realizarem uma nova leitura e pergunte quais 

informações eles destacaram e que desejam compartilhar com os colegas.    

 

http://www.iag.usp.br/~eder/CarolinaSilveiraLeite/
https://www.youtube.com/watch?v=lpHTVaFVUJw&feature=youtu.be


 

2º momento: Elaborando perguntas sobre os planetas (45 minutos) 

 

Apresente as imagens dos planetas e incentive os alunos a elaborarem 

perguntas sobre o que desejam descobrir sobre estes astros.  

Anote no máximo 5 perguntas de cada planeta.  

 

3º momento: Organizando grupos de pesquisa 

Organize os alunos em nove grupos, oito que encontrarão informações sobre os 

planetas e mais um que pesquisará informações sobre Plutão, o planeta-anão. No 

anexo 12 há informações de como organizar a turma para a pesquisa. Combine que 

eles terão uma aula disponível para pesquisar as informações na escola também. 

 

Lição de casa: Dividir a turma em grupos para pesquisarem sobre os planetas e 

suas perguntas (Anexo 12 – disponível no link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qf-

NotuudZzqgRIN27Pt5FVFXKaA19XU). 

 
 

Aula 10 – Os planetas – Trabalho em grupo I - Pesquisa 

 
Objetivos específicos: Pesquisar informações sobre os planetas. 

Disciplinas envolvidas: História, Geografia, Língua Portuguesa, Arte e Ciências.  

Duração: 2 aulas 

Material didático: Computadores com acesso à internet, livros e enciclopédias de 

astronomia.  

 

Descrição da atividade: 

 

1º momento: Organizando as informações 

 

Oriente os estudantes a se reunirem em grupos e verificarem quais 

informações conseguiram descobrir sobre os planetas e quais ainda faltam. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qf-NotuudZzqgRIN27Pt5FVFXKaA19XU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qf-NotuudZzqgRIN27Pt5FVFXKaA19XU


Entreguem a professora o material já encontrado para ela verificar e corrigir, 

enquanto eles pesquisarão as informações que ainda não foram descobertas. 

 

2º momento: Pesquisando 

 

Professor, organize previamente o laboratório de informática com estações, 

rodiziando o uso dos computadores e livros entre os estudantes. No laboratório 

instrua em quais sites eles devem pesquisar as informações, para que não fiquem 

perdidos, tais como: 

 

• Ciência Hoje das Crianças 

http://chc.org.br/?s=astronomia 

• Coleção Explorando o Ensino de Astronomia 

http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/downloads/Explorando_o_en

sino_astronomia.pdf 

 

3º momento: Organizando a pesquisa para o cartaz 

 

Explique a turma que na próxima aula eles irão montar o cartaz. Releia o 

anexo 12, para que entendam quais materiais deverão trazer para fazer o trabalho. 

 

Lição de casa: Trazer imagens dos planetas e informações sobre eles. 

 
 

Aula 11 – Os planetas – Trabalho em grupo II - Cartaz 

 

Objetivos específicos: Confeccionar cartazes para apresentar informações sobre 

os planetas. 

Disciplinas envolvidas: Ciências, Língua Portuguesa; Arte. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Cartolina, tesoura, régua, lápis de cor, cola, canetinha, tintas 

diversas, imagens dos planetas impressas ou desenhadas, livros e enciclopédias.  

 

http://chc.org.br/?s=astronomia
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/downloads/Explorando_o_ensino_astronomia.pdf
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/downloads/Explorando_o_ensino_astronomia.pdf


 

 

Descrição da atividade: 

Nesta aula os alunos em grupos utilizarão as informações encontradas para 

elaborar um cartaz com as principais informações encontradas. Também poderão 

utilizar enciclopédias para finalizar a pesquisa.  

Auxilie os alunos a se organizarem. Ajudando-os a seguir as orientações da 

ficha de pesquisa.  

Eles devem produzir um cartaz para auxiliar na explicação e ensaiar a 

apresentação.  

 

Lição de casa: Ensaiar para a apresentação da pesquisa. 

 
 

Aula 12 – Os planetas – Trabalho em grupo III - Apresentação 

 

Objetivos específicos: Apresentar as descobertas realizadas com a pesquisa, 

utilizando o cartaz como estratégia.  

Disciplinas envolvidas: Ciências, Língua Portuguesa; Arte. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Cartazes confeccionados, Autoavaliação (anexo 13). 

 

Descrição da atividade: 

 

Nesta aula, organize os alunos de modo que a sala fique receptiva para as 

apresentações.  

Os alunos contarão aos colegas o que descobriram durante a pesquisa.  

Exponha os cartazes na sala de aula. 

 

Ao terminar as apresentações permita que os alunos se autoavaliem (Anexo 13).  

 

 

 



 

 
 

Aula 13 – Qual é o tamanho dos planetas? 

 

Objetivos específicos: Visualizar os tamanhos dos planetas em relação ao Sol de 

forma proporcional. 

Disciplinas envolvidas: Artes, Geografia, Ciências, Matemática. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Massinha de modelar, folha com o molde dos planetas, bola. 

Referência consultada: 

Atividade dos planetas em volume (p. 83 a 88) 

http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/downloads/Explorando_o_ensino_astrono

mia.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=obXOcqEWf-c 

http://astronomiareal.blogspot.com.br/p/grandezados-planetas-em-relacao-ao-sol.html 

 

Descrição da atividade: 

Adaptamos esta atividade a partir das referências citadas. Substituímos o 

material por massinha de modelar para atrair mais a atenção dos estudantes, e 

funcionou muito bem.  

Reduzimos um pouco mais o diâmetro do Sol para se adequar ao tamanho da 

bola. 

 

http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/downloads/Explorando_o_ensino_astronomia.pdf
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/downloads/Explorando_o_ensino_astronomia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=obXOcqEWf-c
http://astronomiareal.blogspot.com.br/p/grandezados-planetas-em-relacao-ao-sol.html


Lição de Casa: Desenhe o que você aprendeu nesta aula. 

 
 

Aula 14 – Qual é a distância dos planetas? 

 

Objetivos específicos: Simular as distâncias dos planetas a partir do Sol. 

Disciplinas envolvidas: Matemática, Geografia, Ciências. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Fitas de cetim já cortadas na medida correta para representar as 

“distâncias”.  

Referência consultada: 

Atividade adaptada de: http://planetario.ufsc.br/o-sistema-solar/ 

 

Descrição da atividade: 

 

Adaptamos a atividade http://planetario.ufsc.br/o-sistema-solar/  representando as 

distâncias com fitas de cetim. 

O material ajudou os estudantes visualizarem as distâncias proporcionais. A seguir 

mostramos a tabela das medidas que utilizamos.  

DISTÂNCIAS MÉDIAS DOS PLANETAS AO SOL 

Planetas Distância média ao 
Sol (km) 

Distância ao Sol 
Escala:  1cm = 10 

milhões de km 

Mercúrio 57.910.000 5,8 

Vênus 108.200.000 10,8 

Terra 149.600.000 15 

Marte 227.940.000 23 

Júpiter 778.330.000 78 

Saturno 1.429.400.000 143 

 Urano 2.870.990.000 287 

Netuno 4.504.300.000 450 

 Plutão 5.922.000.000 592 

 
Fonte: http://planetario.ufsc.br/o-sistema-solar/ 

 

http://planetario.ufsc.br/o-sistema-solar/
http://planetario.ufsc.br/o-sistema-solar/
http://planetario.ufsc.br/o-sistema-solar/


 

 

Lição de casa: De acordo com o que você aprendeu hoje, como você explicaria para 

uma criança as distâncias dos planetas? 

 
 

Aula 15 – Um jogo sobre o Sistema Solar 

 

Objetivos específicos: Complementar os estudos realizados, participando do jogo 

“Uma aventura pelo Sistema Solar” 

Disciplinas envolvidas: Todas. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Jogo “Uma aventura pelo Sistema Solar” (É necessário organizar 

a impressão do material previamente). 

Descrição da atividade: 

 

 Agora que os alunos já exploraram bastante as informações dos planetas que 

compõe o Sistema Solar, amplie os conhecimentos adquiridos por eles com um jogo 

de tabuleiro. 

 Observe como será o desempenho da turma.  

 

Lição de casa: O que eu aprendi com o Jogo "Aventura pelo Sistema Solar"? O 

que eu já sabia? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Aula 16 – Avaliação: O que eu aprendi? 

 

Objetivos específicos: Relembrar o que foi aprendido com a SD. 

Disciplinas envolvidas: Ciências, Língua Portuguesa e Arte. 

Duração: 2 aulas 

Material didático: Questionário (Anexo 1), folhas de sulfite, materiais para colorir. 

 

Descrição da atividade: 

 

Nesta aula, estamos chegando ao fim da primeira etapa desta Sequência 

Didática.  

 

1º momento: 

 

Organize os alunos em roda, e entregue para cada um o desenho feito no 

início desta SD.  

Peça que eles contem se mudariam algo no desenho ou se acrescentariam 

alguma informação. 

 

2º momento: 

 

Sugira que os alunos façam um novo desenho completando o com 

informações que signifiquem tudo o que eles aprenderam com esta atividade. 

 
3º momento: 
 

Responder ao mesmo questionário da aula 1, para avaliar o progresso das 
aprendizagens. 
 


