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INTRODUÇÃO

              A disciplina de Ciências apresenta conteúdos variados e muito atrativos, 

que faz despertar o interesse dos alunos em aprender. Estes conteúdos, trabalhados 

de forma lúdica, favorecem o desenvolvimento de habilidades necessárias para a 

construção do conhecimento.

              A sala de aula é um ambiente que estimula a comunicação e a troca de 

experiências. É o ambiente ideal para desenvolver atividades lúdicas, onde o aluno 

constrói  e  reconstrói  seu  conhecimento,  a  partir  daquilo  que  vivencia,  das 

explicações vistas em aula e fora dela e de suas observações. O papel do professor 

nessa construção é motivar, sugerir, auxiliar e acompanhar o aluno.

              Trabalhar com atividades lúdicas é tentar dar vida aos conteúdos de 

Ciências, tornando-os conteúdos atrativos e motivadores.

              Neste tipo de trabalho o aluno é levado a criar e a construir, oportunizando 

o conhecimento, através de desafios, reflexões, interações e ações. Desta forma, ele 

desenvolve seu raciocínio,  interage com seu grupo e vivencia o conteúdo, como 

afirma Santos (2011):

O lúdico ajuda a criança no desenvolvimento físico, intelectual e       social, 

pois através destas atividades, a criança forma conceitos, relaciona idéias, 

estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça 

habilidades  sociais,  reduz  a  agressividade,  integra-se  na  sociedade  e 

constrói seu próprio conhecimento (Santos, 2011,p.20)

    A Astronomia é um dos conteúdos estruturantes da disciplina de Ciências, 

segundo Nogueira (2009, p.18) a Astronomia ¨é uma excelente maneira de fisgar 

os/as   alunos/as  a  se  interessarem  pelos  avanços  científicos  –  pré  requisito 

indispensável, para o desenvolvimento da cidadania nos dias de hoje – e, mais que 

isso, motivá-los aos estudo    

 A construção do conhecimento, vai acontecendo, a medida  que o aluno se envolve 

com as atividades propostas  relativas  a  construção de modelos  e confecção de 

jogos,enfim, da forma lúdica para formar modelos mentais.
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    Ao construir modelos, o aluno percebe como isto facilita a aquisição do conhecimento e 

assim vai ampliando seus modelos mentais, além de que, a vivência e o realismo dos 

objetos estudados tornam a aula mais prazerosa e motivadora.

              Este projeto visa a aprendizagem de conceitos científicos básicos, por meio da 

confecção de material didático, dentro dos conteúdos de Astronomia. 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Astronomia.

CONTEÚDO BÁSICO: Sistema Solar.

OBJETIVOS:

*  Identificar  alguns  instrumentos  astronômicos  utilizados  pelo  homem no  decorrer  da 

história da Astronomia.

* Compreender que a Terra está em contínuo movimento no espaço e gira em torno do 

Sol e de seu próprio eixo.

*  Identificar  o  Sol  como astro  principal  do  Sistema Solar  ao  redor  do  qual  giram os 

planetas.

* Diferenciar os movimentos de rotação e translação realizados pela Terra.

* Conhecer a história da Apolo 11 e os primeiros astronautas a chegarem a Lua.

* Compreender a importância das missões espaciais.

* Relacionar o astronauta brasileiro as conquistas espaciais realizadas.

*Informar-se  do trabalho de astrônomos brasileiros. 

* Confeccionar materiais didáticos propostos relacionando-os com os conteúdos teóricos 

estudados.
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ATIVIDADES

ATIVIDADE 1:  

QUEBRA CABEÇA.

EMBASAMENTO TEÓRICO.

              Desde a pré–história  o homem observa o céu.

              Inicialmente as observações eram feitas a olho nu.

              Notaram que havia um período claro e outro escuro com centena de luzes 

cintilantes, caracterizando o dia e a noite, e que ao longo dos ciclos, conhecidos hoje 

como ano, muitos acontecimentos ocorriam. As plantas iam de secas a floridas, o clima ia 

de quente a frio e assim por diante. A medida que observavam, criavam vários artefatos 

astronômicos.

              O homem observava o céu pela sua curiosidade e necessidade de sobrevivência. 

A medida que deixava de ser nômade e com o surgimento da agricultura, a observação do 

céu ganhava um valor prático imensurável.

              Ao longo do tempo vários instrumentos foram desenvolvidos e aperfeiçoados, de 

acordo com as necessidades de cada época.

              Observatórios enormes, de pedra, posicionados de maneira adequada, marcava 

a posição de certos astros e a variação da posição do Sol durante o ano.

              Nos séculos XV e XVI, época das grandes navegações, muitos instrumentos 

tiveram  forte  desenvolvimento.  E  assim,  muitas  descobertas  importantes  ocorreram, 

motivadas pelo desejo de entender e desvendar os mistérios do céu.

              A medida que os avanços tecnológicos ocorriam, novas descobertas se 

realizavam, e assim, o ser humano foi expandindo seus conhecimentos, aperfeiçoando 
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seus instrumentos e explorando o Sistema Solar, por meio de sondas e naves espaciais, 

chegando cada vez mais longe neste vasto Universo.

1.1.Descrição.

-  O  quebra-cabeça  possui  15  peças,  compostas  por  :  desenho  do  instrumento 

astronômico, nome e definição.

– Os alunos deverão relacionar a figura com o nome e depois o conceito.

1. 2. Confecção.

A. Material: 

- Xerox do molde com as peças do quebra cabeça.

- Cola, tesoura.

- Cartolina ou papel cartão.

B. Procedimento:

- Colar as peças do molde na cartolina ou papel cartão.

- Recortar as peças.

1. 3. Aplicação:

- Formar equipes.

- Cada equipe terá um quebra cabeça.

- As peças deverão ser espalhadas na mesa.

- O professor deverá dar o aviso para que todas as equipes iniciem ao mesmo tempo.

– Vence a equipe que montar primeiro.

Consultar:  KNECHTEL,  Carla  Milene.  O  Lúdico  no  Ensino  de  Ciências. 

Cascavel: PDE, 2008.
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ATIVIDADE 2: 

MÓBILE.

EMBASAMENTO TEÓRICO.

              Na antiguidade, acreditava-se que a Terra permanecia parada no centro do 

Universo, enquanto os corpos celestes, inclusive o Sol, estariam  girando ao seu redor. 

Ficou conhecido como modelo Geocêntrico. Aristóteles (384-322 a.C),  foi  um de seus 

defensores. Claudio Ptolomeu (87-151), na sua obra Almagesto, deu a forma final a este 

modelo. Essa visão predominou na história da humanidade por muito tempo.

              Aristarco de Samo (310-230 a.C),  apresentou argumentos contrários ao 

Geocentrismo. Defendeu que o Sol estaria ao centro e os demais astros giravam ao seu 

redor,  modelo  este  chamado  Heliocêntrico.  Mas  não  obteve  êxito,  permanecendo  o 

Geocentrismo como correto.

              Nicolau Copérnico (1473-1543), fez o resgate do  Heliocentrismo. Alguns anos 

depois Galileu Galilei (1564-1642), reafirmou esta teoria baseando-se em observações 

realizadas com uma de suas construções – o telescópio. A partir de então, a Terra deixa 

de ser o centro do Universo e dá início a Astronomia moderna.

2. 1. Descrição.

- O móbile é composto por dois Xerox contendo o Sistema Solar (Sol e 8 planetas).

-  Os alunos irão montar dois móbiles, onde um representará o modelo Geocêntrico e o 

outro o modelo Heliocêntrico.
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2. 2. Confecção.

A. Material:

- Dois Xerox contendo o Sol e os 8 planetas.

-Tesoura, lápis de cor, barbante ou fio, cola, palitos compridos (tipo espeto), fita adesiva.

- Cartolina ou papel cartão.

B. Procedimento:

- Os alunos serão divididos em equipes.

- Cada equipe receberá dois xerox, contendo cada um,  o Sol e oito planetas.

- Deverão pintar, colar na cartolina ou papel cartão e recortar.

- Cada desenho será colado em barbante ou fio de comprimentos diferentes e presos  no 

palito espeto, em sequência, de forma que, um palito represente o modelo Geocêntrico e 

o outro o modelo Heliocêntrico.

2 .3. Aplicação:

- Os móbiles serão observados pelos alunos, de forma que compreendam a diferença 

entre os dois  modelos,  os quais serão expostos na escola,  com os demais trabalhos 

realizados, no final da aplicação do projeto. 
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ATIVIDADE 3:

 DOMINÓ ASTRONÔMICO.

EMBASAMENTO TEÓRICO.

              No grandioso e extraordinário Universo, giram centenas de bilhões de galáxias. 

Cada uma delas, apresentam bilhões de estrelas.Uma dessas galáxias é a Via Láctea, 

onde em uma de suas bordas gira a estrela conhecida como Sol, o qual nos fornece luz e 

calor.

              A Terra e sete outros planetas, circulam ao redor do Sol. Alguns apresentam 

satélites. O satélite da Terra chama-se Lua.

              Em ordem, a partir do Sol, os planetas são: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

              Os quatro primeiros planetas, são rochosos, e os quatro últimos gigantes 

gasosos.

              Plutão era o nono planeta do Sistema Solar, mas devido a características 

diferenciais que apresenta, em 24 de agosto de 2006, foi classificado como planeta anão.

              Numerosos asteróides e massas menores de matéria, giram entre Marte e 

Júpiter, local este, conhecido como Cinturão de Asteróides.

              Muitos cometas (pedaços de rocha e gelo), orbitam em torno do Sol. A radiação 

solar, provoca neles, a evaporação e faz a poeira e gases, esguicharem de dentro do 

núcleo, formando a cabeça e a cauda.

3.1. Descrição.

- O dominó possui 20 peças. Cada peça é composta por duas partes, sendo uma figura e 

um conceito.

- Cada conceito será relacionado com a figura correspondente em outra peça.
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3.2. Confecção.

A. Material:

- Xerox do molde com as peças do dominó.

- Cola, tesoura.

- Cartolina ou papel cartão.

B. Procedimento:

- Colocar as peças do molde na cartolina ou papel cartão.

- Colar e recortar as peças.

3. 3. Aplicação.

- Formar equipes com quatro alunos cada.

- Cada equipe terá um jogo contendo 20 peças.

- As peças serão viradas para baixo e misturadas.

- Cada participante pega cinco peças.

- Inicia o jogo quem tiver a figura do planeta Terra.

- Seque o jogo em sentido horário.

- Cada participante encaixa a parte correspondente na peça que estiver na mesa.

- Se o participante não tiver a peça, passará a vez para o seguinte.

- Vence o participante que primeiro ficar sem nenhuma peça na mão.

– Se o jogo ficar travado, vence o que tiver o menor número de peças na mão.

Consultar:  KNECHTEL, Carla Milene. O Lúdico no Ensino de Ciências. Cascavel: 

PDE, 2008.
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ATIVIDADE 4: 

DISCO DE ROTAÇÃO DA TERRA.

EMBASAMENTO TEÓRICO.

              A Terra é um dos oito planetas que dão a volta ao redor do Sol, em uma órbita  

chamada elíptica. Este movimento é chamado Translação e é realizado  em 365 dias 5 

horas 48 minutos e 46 segundos, ocasionando o ano. 

              Outro movimento realizado pela Terra chama-se rotação, onde a Terra gira em 

torno de um eixo imaginário,  conhecido como eixo da Terra.  Ocorre em 23 horas 56 

minutos e 4 segundos, ocasionado os dias e noites.

              Como gira sempre com a mesma velocidade, não percebemos este giro.

              O planeta está envolto em uma massa gasosa chamada atmosfera. Apresenta 

um satélite natural chamado Lua e é o único do Sistema Solar, até onde se saiba, a ter 

vida.

4. 1. Descrição.

-  Através do planetário,  que é um material  didático,  encontrado na escola,  os alunos 

observarão os  movimentos de rotação e translação da Terra.
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-  Depois,  irão  confeccionar  um  disco  em  cartolina  ou  papel  cartão,  cujo  giro,  irá 

representar o dia e a noite, caracterizando o movimento de rotação da Terra.

4. 2. Confecção.

A. Material:

-- Cartolina, tesoura, lápis de cor.

B. Procedimento:

- Os alunos serão divididos em grupos.

- Cada grupo deverá ter o material citado.

- Recortar dois círculos de tamanho médio na cartolina.

- Em um dos círculos, divide ao meio com um traço a lápis. Em uma das metades deixa 

claro e desenha o Sol. Na outra, pinta de escuro e desenha a lua e estrelas.

-No outro círculo, recorta a 2 cm acima do meio e na parte maior desenha uma paisagem 

de sua preferência, a outra parte pode descartar.

- Prende um círculo no outro com um grampo bailarina.

4. 3. Aplicação.

- Girando o círculo a paisagem passará pelo lado claro e escuro representando o dia e a 

noite, caracterizando o movimento de rotação da Terra.
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ATIVIDADE 5:

 PARÓDIA OU POESIA.

EMBASAMENTO TEÓRICO.

              Nasa,- Administração Nacional da aeronáutica e do Espaço, é uma agência de 

governo,  criada em 1958,  pelos Estados Unidos da América,  responsável  em realizar 

pesquisas, desenvolver tecnologias e criar  programas de exploração espacial.  Realiza 

missões interplanetárias, construção e lançamento de satélites artificiais e foi responsável 

pelo envio do homem a Lua.

              Em 16 de julho de 1969 foi lançado do Cabo Kennedy, na Flórida, na ponta do 

foguete Saturno V a missão tripulada Apolo 11. Seu destino era um local chamado Mar da 

Tranquilidade, uma grande área plana, na face brilhante do satélite.

              Em 20 de julho de 1969 a Apolo 11 chegou a Lua, levando os astronautas Neil  

Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins.

              Depois da separação dos módulos da Apolo 11, ficou em uma óbita, a cem 

quilômetros acima do satélite o módulo de comando Columbia, com o astronauta Michael 

Collins, o único a não pisar no solo lunar. Armstrong e Aldrin desceram a bordo do módulo 

lunar Eagle.

              Neil Armstrong foi o primeiro a pisar no solo lunar e pronunciou ¨este é um 

pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade¨ (Tola,2007). 

Ele morreu em 25/08/2012, aos 82 anos.

              Depois da primeira alunissagem, houve seis novas expedições tripuladas, da 

Apolo 12 a 17. Como falhou uma, a Apolo 13, os astronautas estiveram seis vezes na 

Lua.
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5. 1. Descrição. 

- Os alunos criarão  uma poesia ou uma paródia sobre o Sistema Solar.

- A poesia ou paródia será colada em cartolina ou papel cartão recortado no formato de 

uma estrela ou foguete.

5. 2. Confecção.

A. Material:

- Cartolina ou papel cartão.

- Tesoura, lápis de cor, cola, gliter, cola colorida.

- Papel sulfite.

B. Procedimento:

- Os alunos serão divididos em grupos.

- Cada grupo, deverá criar uma poesia ou uma paródia, a qual será escrita em papel 

sulfite ou  digitada.

-  Na  cartolina  ou  papel  cartão  será  recortado  o  formato  de  uma  estrela  ou  foguete, 

colorido e enfeitado com gliter e nele colado a poesia ou paródia feita. 

5. 3. Aplicação.

- Os alunos apresentarão seu trabalho aos demais da turma.

– Será exposto com as demais atividades, no final da aplicação do projeto.
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ATIVIDADE 6: 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS.

EMBASAMENTO TEÓRICO.

              Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, astronauta soviético, se tornou o primeiro 

homem a voar no espaço, a bordo de uma pequena cápsula, a Vostok 1. Seu vôo durou 

apenas 108 minutos, durante os quais deu uma volta em torno do nosso planeta e trouxe 

a notícia que a Terra é azul.

              Em 1963, a russa Valentina Terechkova, tornou-se a primeira mulher no espaço.

              As primeiras viagens espaciais duraram apenas poucas horas, mas a medida 

que  prolongaram  sua  duração,  foi  necessário  o  emprego  e  aperfeiçoamento  de 

tecnologias para que pudessem garantir a permanência dos astronautas em condições 

aceitáveis.

              Nas primeiras estações espaciais, os astronautas, dispunham de pouco espaço 

para  se  moverem livremente  e  tinham que  realizar  todas  as  suas  atividades  em um 

compartimento geral. Hoje apresentam vários módulos onde eles trabalham, dormem e 

podem dispor de espaço suficiente para seus períodos de descanso.

              A comida inicialmente era pastosa e armazenada em tubos semelhantes aos de 

creme dental, para comer era só apertar o tubo dentro da boca. Atualmente é desidratada. 

Na astronave se reidrata o alimento e para aquecer, a tripulação utiliza um micro ondas. 

Também são levadas ao espaço alimentos perecíveis, como frutas e legumes, que devem 

ser comidos nos primeiros dias de missão, para não estragarem.

               Os trajes espaciais evoluíram muito. São fabricados com um fino tecido protetor,  

flexível, pesa pouco e é muito resistente contra o impacto dos pequenos fragmentos de 

rochas (micrometeoritos).
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6. 1. Descrição.

- Em papel sulfite os alunos deverão criar uma história em quadrinhos contendo também 

desenhos.

6. 2. Confecção.

A. Material:

- Papel sulfite.

- Lápis de cor, régua, lápis preto para desenhar.

B .Procedimento:

- Os alunos serão divididos em grupos.

- Cada grupo deverá criar uma história em quadrinhos sobre o Sistema Solar, em papel 

sulfite , contendo além da parte escrita, desenhos correspondentes.

– A quantidade de quadrinhos deverá ser de 6 a 10.

6. 3. Aplicação.

- O trabalho será apresentado aos demais da turma.

– Será exposto na escola no final da aplicação do projet
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ATIVIDADE 7:

 MAQUETE DO SISTEMA SOLAR.

EMBASAMENTO TEÓRICO.

          Em 1960, durante o governo do então presidente Jânio Quadros, foi elaborado um 

programa nacional para a exploração espacial.

              Em 1961, em São José dos Campos, São Paulo, formou-se o GOCNAE – Grupo 

de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais.

              Atualmente o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o DCTA 

(Departamento de Ciências e Tecnologia de Aeronáutica), juntamente com o ITA (Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica) e o IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), são órgãos que 

desempenham funções essenciais na consolidação do programa espacial brasileiro.

            Marcos Pontes, astronauta brasileiro, foi piloto de vôo, prestou vestibular para o 

curso de Engenharia Aeronáutica, no ITA. Fez cursos da Revisão de ensaios em vôo e se 

tornou piloto de provas.   Participou em 1997, da seleção do primeiro astronauta brasileiro 

feita  pela  Agência Espacial  Brasileira.  Foi  aprovado.  Participou de cursos e em 2000 

recebeu o brevê de astronauta da NASA. Decolou para o espaço em 29 de março de 

2006 às 23:30, horário do Brasil.

              O cientista Marcelo Emílio, diretor do Observatório Astronômico da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, junto com outros cientistas da Universidade de Stanford e da 

Universidade  do  Havaí,  nos  Estados  Unidos,  realizaram  o  cálculo  mais  preciso  do 

tamanho do Sol,  com 696.342 Km de raio.  Esta  medição é  importante,  porque pode 
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auxiliar  os astrônomos a entender  melhor  o  interior  do Sol,  além de definir  linhas de 

observação do brilho deste astro.

7 .1. Descrição.

Cada grupo irá montar uma maquete, em isopor, do Sistema Solar (Sol e oito planetas), 

na sequência de distanciamento a partir do Sol e representando o Cinturão de Asteroides.

7. 2. Confecção.

A. Material:

_ Placa grande de isopor.

- Bolas de isopor.

- Tintas guache de cores variadas.

- Cola, gliter, pincel, pedras pequenas.

- Papel digitado com o nome dos planetas.

B. Procedimento:

- Os alunos irão trabalhar em grupo.

- Cada grupo deverá ter o material sugerido.

- A placa de isopor deverá ser pintada.

- As bolas de isopor deverão ser cortadas ao meio e coloridas com a tinta guache.

- Após secarem serão coladas no isopor, a partir do Sol, representando suas órbitas.

- Entre o quarto planeta (Marte) e o quinto (Júpiter) serão coladas as pedrinhas que irão 

representar  o Cinturão de Asteróides.

- Os nomes dos planetas, deverão ser digitados, recortados e colados embaixo de cada 

um.
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7. 3. Aplicação.

- Exposição da maquete, na escola, juntamente com os demais trabalhos realizados, no 

final da aplicação do projeto.
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