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        A proposta didático-pedagógica 

desenvolvida nesta Unidade Didática, esta 

norteada pelas DCEs (Diretrizes Curriculares 

de Educação Básica) de Ciências e Educação 

Especial. Este trabalho pretende incluir e 

atingir o aluno TDAH, buscando solucionar as 

suas dificuldades de aprendizagem no 

contexto escolar. Fragmentar no aluno com 

TDAH, o estigma de aluno “indisciplinado”, 

“desatento”, e propiciar condições para que 

este aluno venha efetivar seu aprendizado 

significativo. Este trabalho propõe o 
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desenvolvimento de práticas pedagógicas 

diferenciadas que contemplem as 

necessidades comportamentais e 

educacionais, provocando, trazendo desafios 

e motivando o aluno com TDAH. Serão 

propostas aulas diferenciadas, oficinas, 

leituras e pesquisas com atividades lúdicas. 

Que venham a estimular o desenvolvimento 

do TDAH no contexto da sala de aula. O 

conteúdo proposto é a Astronomia que 

permite ao aluno ter acesso às diversas 

ciências. Ensinar para o aluno com TDAH os 

conteúdos relacionados à Astronomia irá 

proporcionar-lhe ações como: falar, refletir, 

especular e estudar o que acontece no céu, 

possibilitando-lhe aliar e incorporar a sua 

realidade vivida com a sua dificuldade de 

aprendizagem. A transmissão de noções de 

espaço irá permitir que este aluno procure 

conhecer o mundo no qual ele vive, assim 

como as mudanças que ocorreram ao longo 

dos tempos.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

No contexto atual da escola pública nos deparamos com diversos tipos 

de necessidades educacionais especiais. Muitas destas formas de inclusão já 

possuem profissionais capacitados para ajudar este aluno na escola, outros 

ainda não possuem orientação apropriada a sua necessidade educacional.  

Frente a esta problemática da escola pública, encontramos o aluno com 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), necessidade 

educacional especial ainda carente de profissionais qualificados e, muitas 

vezes ainda desconhecida por muitos professores. A realidade deste transtorno 

se torna evidente para o professor na rotina diária de sala de aula, lugar onde 

este aluno passa boa parte de seu dia. 

 O aluno com TDAH de uma maneira ou outra chama sempre a atenção 

do professor, às vezes por ser impulsivo, desatento, disperso demais, outras 

vezes por ser extremamente hiperativo, irrequieto, indisciplinado, enfim é 

aquele que possui dificuldades em se integrar ao contexto escolar. E, visto que 

é na escola que ocorrem com maior frequência seus “descontroles” é, portanto 

no ambiente da sala de aula que devemos agir para ajudar este aluno. 

 Dupaul e Stoner  acrescentam que: 

 

Os alunos com TDAH apresentam risco de dificuldades significativas 
em uma variedade de áreas funcionais. É como se problemas de 
desatenção, impulsividade e hiperatividade servissem como um “imã" 
para outras dificuldades que, em alguns casos, são mais graves que 
os déficits principais do TDAH. Dessas dificuldades, os três correlatos 
mais freqüentes do TDAH são o fraco desempenho acadêmico, altas 
taxas de desobediência e agressividade e perturbações nos 
relacionamentos com os colegas. (Dupaul e Stoner, p. 5, 2007). 

 
De acordo com as Diretrizes Curriculares de Educação Especial 

(PARANÁ, 2008), cabe ao Estado, por meio de políticas públicas, enfrentarem 

as dificuldades sociais e promover o reconhecimento político e a valorização 

dos traços e especificidades culturais que caracterizem a diferença das 

minorias sem visibilidade social, e historicamente silenciadas.    

Assim constata-se que a escola tem que se inserir e se adaptar a 

realidade do aluno com TDAH, flexibilizando o currículo escolar e, através de 

estratégias metodológicas diferenciadas propiciar aos professores condições 



de compreender, dialogar e ajudar o aluno com TDAH no processo ensino-

aprendizagem. 

 

2.   MATERIAL DIDÁTICO – UNIDADE DIDÁTICA 

 

2.1 Introdução  

Nas aulas de ciências o professor observa em seus alunos a dificuldade 

que, muitas vezes possuem em relacionar conteúdos, contextualizar e 

compreender conceitos inerentes à sua disciplina. O ensino de Ciências busca 

aproximar o aluno do conhecimento científico, para que este seja capaz de 

resolver problemas, analisar informações, tomar decisões, o que significa 

desenvolver e despertar o espírito crítico e objetivo. Dessa forma o aluno com 

TDAH precisa de uma metodologia diferenciada com mecanismos pedagógicos 

que atendam as suas especificidades e, demonstrem que é capaz de interagir 

com sua realidade, construindo e assimilando conceitos e, assim 

transformando-os em aprendizado significativo e efetivo. 

Neste sentido este material foi elaborado a partir dos seguintes 

questionamentos: 

O que é Inclusão? E como romper com o paradigma de que o aluno com 

TDAH é “indisciplinado”? Como inseri-lo no processo de inclusão? De que 

forma despertar o conhecimento científico e tornar o aprendizado significativo e 

efetivo para este aluno?  Como atividades lúdicas poderão auxiliar neste 

aprendizado? E, quais estratégias metodológicas são mais adequadas para 

trabalhar Astronomia com o aluno TDAH?  

Diante destes questionamentos, este material propõe possíveis 

estratégias metodológicas para ensinar Astronomia ao perfil do aluno com 

TDAH e, que poderão contribuir de forma significativa para o bom desempenho 

no processo ensino-aprendizagem deste aluno. 

Nas diversas bibliografias consultadas foram encontradas várias formas 

de citação a este transtorno, por exemplo Bonet et al. utiliza o termo “crianças 

com TDAH” ou TDAH, já Rodhe e Mattos utilizam “criança portadora de TDAH”. 

Assim neste material didático poderão ser encontrados várias denominações a 

este transtorno. 

 



2.2 Fundamentação Teórica 

 

2.2.1 A Inclusão e o TDAH 

O fenômeno educativo hoje possui uma visão ampla e integradora dos 

variados segmentos de sua abrangência educacional, principalmente no campo 

da diversidade e inclusão. Na estatística levantada pelo Portal Brasil no último 

censo escolar realizado em 2011 registrou 484.332 alunos inclusos 

matriculados (Portal Brasil, Brasil, 2011). Já no ano de 2000, existiam apenas 

81.695 inclusos matriculados. Sobre este aspecto, houve um grande avanço e 

as escolas estão vivendo “parcialmente” a educação inclusiva.  

Neste âmbito, é importante entender o que significa a inclusão, seu 

contexto histórico e a legislação que a regulamenta. Segundo o dicionário 

Priberam (Priberam Informática, 2012) incluir é o ato de “inserir num ou fazer 

parte de um grupo, abranger, compreender, envolver”. A escola inclui, “insere” 

o aluno, promovendo, na medida de suas possibilidades, condições de acesso 

e integração ao aprendizado. Existe a busca de uma transformação da 

educação no sentido de construir uma escola que busque suprimir as 

diferenças dos alunos, buscando a igualdade no aprendizado. As Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, resolução CNE/CEB 

nº 2/2001 no artigo 2º consideram que: 

 

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos. (Brasil, 
MEC, SEESP, 2001) 
 
 

 Sabe-se, assim, que as leis asseguram o direito à escola e à 

permanência para o aluno incluso. Esta escolarização apenas se tornou 

possível a partir da Declaração de Salamanca, que ocorreu em 1994, na 

Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais, na Espanha. 

De acordo com Monroy e Cestari (2007 p. 22), “foi assumido o compromisso de 

assegurar a democratização da educação, independente das diferenças dos 

alunos, assumindo uma proposta educacional inclusiva”. Paralelamente, no 



Brasil é elaborada a Política Nacional de Educação Especial  a qual define o 

aluno portador de uma Necessidade Educacional Especial (NEE) como: 

 
 

alunos com necessidades educacionais especiais os, que no 
processo educacional, apresentarem dificuldades acentuadas de 
aprendizagem ou limitações para acompanhar as atividades 
curriculares (não vinculadas a uma causa específica, ou relacionadas 
a condições, disfunções, limitações ou deficiências) condições de 
comunicação e sinalização diferenciados dos demais alunos, 
demandando uso de linguagens e códigos aplicáveis e altas 
habilidades ou superdotação.(Brasil apud Paraná, 2007,p.28) 
 
 

 Dessa forma, entende-se que a pessoa portadora de necessidades 

especiais é aquela que possui “deficiências” físicas, sensoriais e intelectuais, 

dificuldades que afetam seu desenvolvimento e aprendizado em sala de aula, 

sua interação com a sociedade e o meio em que se relaciona. Neste grupo de 

NEE (figura 01) encontramos alunos que possuem dificuldades permanentes 

na sua aprendizagem, dificuldades que impõem limitações ao seu 

desenvolvimento cognitivo, dificultando a este aluno acompanhar a vida escolar 

“normal”.   

         Sendo assim, a inclusão se tornou uma realidade social, na escola e em 

demais ambientes. Esta é a realidade do cotidiano escolar, onde se observa 

alunos ditos “normais” e os demais, com suas diferenças, particularidades e 

necessidades educacionais. 

           Nesse contexto, encontra-se uma necessidade especial muito comum 

nas salas de aula: o aluno Hiperativo ou com Transtorno de Déficit de Atenção 

e ou Hiperatividade – TDAH citado por Farrell (2008, p.73), “este termo surgiu 

de tentativas iniciais de descrever comportamentos desatentos e 

excessivamente ativos”. 

            O aluno apresenta “muitas vezes” dificuldades de relacionamentos 

pessoal, social e emocional. São evidenciadas e predominantes nestas 

relações a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, características que 

levam o aluno a desenvolver diversas dificuldades no seu ambiente escolar. 

Bonet et al,  descrevem como: 

 
 

O comportamento das crianças com esse déficit é caracterizado por 
uma diminuição persistente na capacidade atencional, um aumento 
notável da atividade e impulsividade, cuja freqüência e severidade 



são maiores que aquelas tipicamente observadas nos demais 
indivíduos com um nível equiparado de desenvolvimento. (Bonet et al. 
2008,p. 2) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Fig.1: Síntese das NEE’s 

      

 Este transtorno, segundo Cordeiro e Farias (2010), é uma doença 

neurobiológica mais prevalente em crianças e adolescentes, afetando de 3% a 

7% das crianças em idade escolar. Os sintomas deste transtorno são 

percebidos desde os primeiros anos de vida, podendo surgir em diversas 

situações e serem mantidos por toda a vida (Figura 2). 

           Não existem definições a respeito do transtorno, nem o que causa esses 

sintomas prévios, muito menos o que leva o indivíduo a desenvolver tais 

atitudes, o fato é que o seu cérebro age de forma diferente dos demais. 

Clinicamente, observa-se que o cérebro possui uma “falha” na transmissão dos 

neurotransmissores, substâncias que passam as informações entre as células 

nervosas, especificamente, no controle da liberação da dopamina e da 

noradrenalina. Estas são importantes conexões responsáveis pelas 

transmissões do lobo frontal no cérebro e suas conexões com as demais 

regiões do nosso corpo, sendo esta área relacionada com os processos de 

controle, concentração, estímulos, planejamento e autocontrole. 

NEE

Física

Sensorial

Intelectual



 

 

           Fig.2: Características do TDAH nas diversas etapas da vida. 

 

A partir destas considerações, ficam evidenciadas as dificuldades cerebrais 

que o aluno com TDAH apresenta. A respeito, Cunha comenta que: 

 
 

É pertinente ao professor ou á professora a compreensão de que as 
dificuldades do aluno com o TDAH nem sempre são decorrentes de 
habilidades a serem apreendidas ou da falta de interesse. Decorrem 
das atividades naturais das redes neurais complexas do cérebro, pois 
o transtorno afeta pessoas em todos os níveis de inteligência. 
(Cunha, 2011, p. 101).  
 

 
Sabe-se, assim, que o aluno com TDAH possui uma síndrome 

neurocomportamental, que leva a distúrbios motores, perceptivos, cognitivos e 

comportamentais. Seu cérebro encontra-se muito agitado, excitado, e outras 

tantas vezes desatento, desligado. Não presta atenção por muito tempo, seu 

pensamento perde o foco, dispersa, esquece, tem dificuldade para memorizar. 

São crianças facilmente distraídas, que realizam várias atividades ao mesmo 

tempo; seu corpo e seu cérebro estão em constante atividade. Existe uma 

incapacidade de autocontrole, pois esta criança é incapaz de filtrar os 

estímulos. 

 Estas peculiaridades do aluno com TDAH geram dificuldades no 

ambiente escolar e na sua vida cotidiana. As principais características deste 

transtorno estão abaixo descritas: 

Bebês:temperamento difícil; 
excessivamente 

ativos;coordenação motora pobre.

Educação Infantil:crianças muito 
ativas e inquietas, dificuldades na 

aquisição de hábitos, 
desobedientes.

Etapa Escolar:problemas de 
atenção, e para seguir 

normas,dificuldades para 
aprender com a própria 

experiência.

Adolescência: dificuldades de 
autocontrole e escassa inibição 

de comportamento, 
funcionamento adaptativo, social 

e emocional deficientes.

TDAH



 1.   Hiperatividade (excesso de atividade) 

 2.   Déficit de Atenção (dificuldade em focalizar a atenção) 

 3.   Impulsividade (dificuldade no controle dos impulsos) 

 4.   Dificuldades no autocontrole (exercer controle sobre si mesmo) 

 5. Estilo cognitivo característico (não planejam atividades, pouco                       

estruturados) 

6.   Inabilidade motora (pouco hábeis e dificuldades de coordenação) 

7.   Relações sociais problemáticas 

8.   Dificuldades de aprendizagem 

  

Muitas dessas características podem manifestar-se juntas ou separadas 

(Quadro1), observa-se que estes sintomas incidem em um conjunto de 

dificuldades que causam frustrações, sofrimento e interferências para o aluno 

na vida familiar, escolar e social.   

Quando o aluno é diagnosticado com TDAH, não significa dizer que ele 

não aprende, mas que ele não possui um comportamento adequado à 

situação. Importante observar como descrito por Konkiewitz et al : 

 
 

Não basta a confirmação destes sintomas. É preciso que estejam 
presentes por mais de seis meses e se mostrem em pelo menos duas 
situações diferentes do cotidiano da criança, ou seja, não somente na 
escola, não está interessado ou motivado o suficiente para assimilar o 
proposto.Além do mais é muito importante saber que as mesmas 
queixas podem ser causadas por outros distúrbios, ou representarem 
uma reação da criança a um problema de base.(Konkiewitz et al. 
2007, p.92) 
 

 
Através de pesquisas, segundo Bonet cerca de 3% a 6% da população 

sofrem com este transtorno. A forma como o TDAH se manifesta varia de uma 

criança para outra, sendo que estas manifestações, explica Bonet et al (2008, 

p.11)  “podem ser diferentes em uma mesma criança, o que dependerá de 

fatores situacionais, emocionais, motivacionais e etc.” Percebe-se uma maior 

prevalência destas manifestações em meninos do que em meninas. Elas 

possuem maior falta de atenção, distração, dificuldade em concentração e são 

desligadas; os meninos se mostram mais agitados, impulsivos, sem parada, 

elétricos, não param quietos nunca. 



O aluno com TDAH está na sala de aula e requer atitudes afetivas, 

inclusivas e socializadoras por parte do professor. Necessita de metodologias e 

estratégias diferenciadas, sugeridas em currículo inclusivo, em que o professor 

irá direcionar o aprendizado deste aluno estabelecendo com ele um vínculo 

efetivo e afetivo, para a construção de uma aprendizagem significativa. 

 

Quadro 1: Principais  Subtipos do TDAH 

 

 

 

 
2.2.2 O Processo Ensino-Aprendizagem do aluno com TDAH 

Muito do que se vive permanece e se criam novas vivências e situações, 

e assim também ocorre nas salas de aula, no contexto social e familiar. 

Armazenar as situações vividas, assimilar, contextualizar, envolve vários 

processos cerebrais, que são responsáveis pelo aprender, a partir de 

informações que chegam a todo o momento, à memória. 

  A forma como se percebe e se processa o armazenamento destas 

informações é chamado de processo cognitivo. Estas “memórias” podem ser 

permanentes ou efêmeras, dessa forma construindo nosso aprendizado, 

“nosso arquivo”. Assim relatam Konkiewitz et al (2007 p.103): “a memória 

TDAH
Predomínio de Déficit 

de 

Atenção

Predominam os 
sintomas de falta de 
atenção, sintomas de 

hiperatividade-
impulsividade são 

leves ou não ocorrem

Predomínio 
Hiperativo-Impulsivo

Predominam os vários 
sintomas de 

hiperatividade-
impulsividade com 

poucos (ou nenhum) 
sintomas de falta de 

atenção

Tipo combinado

Predominam juntos os 
sintomas de falta de 

atenção, impulsividade 
e hiperatividade



envolve um complexo mecanismo que abrange o arquivo e a recuperação de 

experiências, portanto esta intimamente associada à aprendizagem”. É 

importante dizer que a aprendizagem está intrinsecamente relacionada à 

memória (Figura 3), sendo base principal de construção do aprender e do 

efetivo aprendizado. 

O aluno com TDAH, não é capaz de elaborar seu processo de 

aprendizagem como descrito acima, pois possui sérias dificuldades de 

concentração, assim sendo difícil para este aluno agregar informações. O 

aprendizado existente neste aluno é muitas vezes, “falho”, apresenta “defeitos” 

na formulação e ordenação das informações recebidas. Situação esta que se 

reflete nos diversos aspectos de sua vida: social, afetiva e pedagógica. 

 

 

           Fig.3: Etapas cognitivas da formação do processo de aprendizagem 

 

Frente a este conjunto de problemas do aluno com TDAH, o papel do 

professor é estimular, instigar suas idéias, lembranças e, promover situações 

em que o aluno retome “arquivos” de sua memória e assim articule a 

construção de novos saberes. 

Já existe um grande avanço escolar na compreensão do que é este 

transtorno, o que provoca no aluno, suas causas e consequências no 

aprendizado. O professor já está ciente deste distúrbio, bem como das 

dificuldades resultantes desta realidade. Portanto cabe ao docente, através de 

experiências, vivencias e prévio conhecimento a respeito do aluno com TDAH, 

Prestar atenção/criar 
informações

Registrar e selecionar 
informações

Acrescentar dados  a 
estes 

arquivos/memórias

Ordenar estas  
informações e 

recuperar quando 
precisar

Processo de 
Aprendizagem



desenvolver procedimentos metodológicos diferenciados, para concretizar a 

aprendizagem de seu educando. 

Sabendo que o aluno com TDAH já possui um cabedal de 

conhecimentos prévios,o professor deve se utilizar como apoio ao 

desenvolvimento de seu  trabalho pressupondo à Aprendizagem Significativa 

conceituada pelo psicólogo americano David Ausubel, onde segundo Moreira:  

 
 

Ausubel baseia-se na idéia de que, para que ocorra a aprendizagem, 
é necessário partir daquilo que o aluno já sabe... preconiza que os 
professores/educadores devem criar situações didáticas com a 
finalidade de descobrir esses conhecimentos, que foram designados 
por ele mesmo como conhecimentos prévios.(Moreira. 2011, p. 23)  
 
 

Assim, a aprendizagem significativa é o processo pelo qual o aluno 

construirá sua estrutura cognitiva, a partir da relação que estabelecer com o 

“novo” e o “prévio” conhecimento. O professor vai utilizar estratégias 

diferenciadas em que irá, contextualizar e propiciar condições ao aluno, para 

que estabeleça relações de aprendizagem a partir de suas experiências 

preexistentes.  Neste aluno se encontram atrasos cognitivos, sendo que de 

modo algum o processo da aprendizagem deve ser limitado, restrito, mas sim 

deve ser atraente, contínuo e estimulante, agindo nas diferentes etapas da 

cognição do TDAH.   

 Nas aulas para o aluno com TDAH é importante que se estabeleçam 

limites junto a este aluno, deve ocorrer uma alternância de atividades: começar 

do mais fácil, fragmentar as atividades em períodos mais curtos, evitar 

atividades monótonas e extensas e assim promover um constante processo de 

construção e reconstrução. Para Bonet et al (2008 p.22) “é importante dividir as 

atividades em pequenas etapas, para que as crianças com TDAH possam 

apreender breves aprendizados de acordo com sua capacidade de atenção”. 

Deste modo, fazer-se-à  uma  escola inclusiva  provocando situações 

interativas e significativas de aprendizagem, propondo atividades desafiadoras 

que possibilitem a construção e efetivação de conhecimentos. Para Bonet 

(2008, p. 96) é “potencializar procedimentos colaborativos que envolvam um 

diálogo entre os alunos e ou professor-aluno baseados no conhecimento 

prévio, além da elaboração de macro-ideias.” Para além do cabedal teórico 

sobre o aluno com TDAH, insere-se a proposta de um encaminhamento 



colaborativo, através de brincadeiras e jogos para este aluno que, às vez, ora é 

muito agitado, ora disperso, não verbaliza e não se comunica. Enfim, o lúdico 

pode provocar importantes estratégias de socialização entre o professor e o 

aluno. 

  As atividades lúdicas, além de facilitarem a aprendizagem, atendem a 

determinados interesses e necessidades sociais, pois favorecem a 

socialização, impõem regras, estimulam a concentração e promovem a 

cooperação entre os alunos. Elas devem fazer parte da construção do 

conhecimento do aluno com TDAH, pois os jogos permitem ao aluno aprender 

a respeitar regras, limites, esperar sua vez e aceitar resultados. É o momento 

em que o aluno com TDAH aprende por si só, instante onde ocorre uma busca 

alternativa de ação, uma necessidade de desenvolver diferentes habilidades. 

São momentos do cotidiano escolar, que promovem estratégias de crescimento 

nas possibilidades deste aluno e, assim, contribuem para a efetiva e 

significativa aprendizagem. 

De acordo com Barros, no que se refere ao lúdico: 
 
 
sabe-se que o comportamento da criança TDAH/hiperativa, em 
relação às crianças normais, se mostra muito deficitário devido à 
grande dificuldade de atenção, concentração e impulsividade 
causada pelo distúrbio, portanto ao utilizar os jogos educativos como 
estratégia pedagógica deve levar em considerações as 
características da criança com TDAH, bem como as condições sob as 
quais deverá realizar as atividades, objetivando auxiliar o aluno a 
desenvolver as  habilidades necessárias para um desempenho social, 
emocional e cognitivo.(Barros.2002, p.78) 
 
 

Os jogos desenvolvem no aluno com TDAH um comportamento social 

“adequado”, permitindo-lhe visualizar as conseqüências de suas atitudes, e 

assim promover condições de aprimorar seu senso de respeito às normas da 

sala de aula, ao ambiente escolar e social. No momento da brincadeira o aluno 

é capaz de desenvolver várias respostas a diferentes estímulos. 

No que concerne a prática pedagógica do professor cabe-lhe, realizar a 

adequação de pequenos ajustes nos jogos lúdicos, para estimular e promover 

a aprendizagem significativa no aprendiz com TDAH. Estes “acertos” são 

necessários para que a atenção deste aluno não se perca a qualquer novo 

estímulo do ambiente. Esta adequação do jogo possibilita que o aluno fixe sua 

atenção em um único brinquedo ou brincadeira por um tempo suficiente e, para 



o máximo aproveitamento daquela experimentação, com uma melhor interação 

com aquele objeto e mesmo com os colegas, e dessa forma seja capaz de 

conseguir aproximação aos demais. 

 Considerando o prévio conhecimento acerca do aluno com TDAH e os 

estímulos promovidos pelas atividades lúdicas, o professor deverá orientar, 

direcionar e aprimorar os novos saberes efetivados  pelo aluno (Figura 4). 

Desta forma será possível, realizar um aprendizado inclusivo, em que serão 

contemplados o aspecto global do aluno com TDAH (cognitivo, afetivo, social e 

motor). 

 

            Fig.4: Etapas dos métodos utilizados para efetivar a aprendizagem significativa do       

aluno com TDAH. 

 

2.2.3  Ensino de Astronomia 

           A Astronomia é uma das mais antigas Ciências. Através da sua história, 

busca-se compreender e explicar o que acontece no céu, e com esta 

compreensão, pode-se estudar a evolução, a física, a química e toda a 

formação do Universo. Nogueira (2009. p. 17), fala que a Astronomia “ao se 

colocar na base da ciência, fez sentir sua influência em praticamente todos os 

ramos do conhecimento científico”. A partir do momento que o homem passa a 

observar o céu, instiga sua curiosidade e, assim, busca a racionalidade do que 

vê.  

Aluno com TDAH
é desatento, 

indisciplinado, 
inquieto

o professor 
flexibiliza e utiliza 

práticas 
diferenciadas 

jogos lúdicos, 
atividades 

fragmentadas, 
tarefas em grupo 

Efetiva a 

aprendizagem



            O conceito de Astronomia é importante e, fundamental para a 

compreensão e conhecimento da Ciência e de sua história. Nas DCEs de 

Ciências (PARANÁ, 2008), a Astronomia é proposta como conteúdo 

estruturante, que compreende conhecimentos mais amplos e organiza os 

conteúdos, sendo compreendida como uma ciência de referência sobre a 

dinâmica dos corpos celestes. 

O aluno de Ciências realiza a mesma observação, muitas vezes com 

muito mais curiosidade visualiza os fatos que acontecem no céu, as fases da 

lua, as posições dos planetas, as estrelas, as estações do ano. Ao professor 

compete a tarefa de ensinar o conteúdo de Astronomia de uma forma atrativa e 

que estimule sua curiosidade e aprendizado.  

Ensinar Astronomia desperta no aluno com TDAH muita imaginação 

(Figura 5), interesse e, a partir da observação realizada do céu por este aluno, 

o professor direcionará a construção do conhecimento de forma prática e 

diferenciada, através dos jogos lúdicos sobre sistema solar e os movimentos 

que estes astros são capazes de realizar (movimentos celestes e terrestres). 

A Astronomia permite ao aluno ter acesso às diversas ciências. Através 

da observação do céu, durante o dia e durante a noite, é possível desenvolver 

uma série de contextualizações acerca do mundo em que vivemos, permitindo 

ao indivíduo falar, questionar, refletir, especular e estudar o que acontece no 

céu. Este aluno, através destas observações, será capaz de notar a marcação 

do tempo; esta constatação permitirá que perceba os diferentes ciclos 

realizados pelos astros, os dias e noites, estações do ano, dias curtos e longos, 

enfim, os vários acontecimentos celestes e terrestres. 

Desta forma, os alunos com TDAH, os “curiosos”, terão a oportunidade 

de promover uma constante construção e reconstrução do seu aprendizado. 

Nogueira (2009. p. 19), ao falar do aluno, afirma que o estudo da Astronomia 

visa ”estimular os alunos a desenvolverem raciocínios mais amplos e 

relacionarem ideias mais distantes, que em um primeiro momento parecem não 

ter ligação”. 

Assim, o tema proposto objetiva proporcionar o conhecimento de todo o 

sistema solar, evidenciando os movimentos celestes e terrestres. O aluno com 

TDAH aprenderá que o céu possui movimentos, pois realizará observações 

sobre o dia e a noite, e pensa que é o Sol que promove a sucessão dos dias e 



das noites. Poderá aprender que a Lua dá voltas ao redor da Terra, planeta em 

que se vive, bem como este ao redor do Sol. 

 É interessante que descubra, através de atividades interativas da teoria 

e da prática, como funcionam estes movimentos, qual a influência destes 

movimentos na sua vida e, como ele, aluno com TDAH, se encontra situado no 

planeta Terra. Introduzir as noções de espaço irá permitir que este aluno 

procure conhecer o mundo no qual ele vive, assim como as mudanças que 

ocorreram ao longo dos tempos. 

 

 

 

           

 

            Fig.5: Representação do aluno com TDAH ao pensar no conteúdo de Astronomia. 

 

 



3. Plano de Atividades para o Aluno TDAH do 6º Ano – Procedimentos 

Metodológicos 

 

3.1 Apresentações do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola 

        Inicialmente sugere-se que seja feita a apresentação do Projeto de 

Intervenção a toda comunidade escolar (professores e funcionários). Esta ação 

deve ser feita destacando-se a justificativa, problematização, objetivos e 

estratégias de ação, enfocando a importância da proposta  para o aluno com 

TDAH.  

Com a equipe pedagógica, sugere-se também que seja realizada uma 

apresentação do projeto e de sua importância aos pais dos alunos que 

apresentarem o TDAH (alunos com laudo médico). Tomado ciência, os pais 

assinarão um termo que autorizem a participação de seus filhos na proposta. 

 

Modelo de Autorização 

Eu,..........................................................., portador do RG Nº........................... e 

responsável pelo aluno/menor.................................................matriculado no 6º 

Ano do Colégio Estadual Padre Chagas, informo pelo presente que autorizo 

sua participação no Projeto de Intervenção Pedagógica realizado pela 

Professora Luciana de Lima Wouk. Comprometo-me a assumir a 

responsabilidade de meu responsável em questão. 

Assino pela veracidade do presente. 

Assinatura do 

Responsável:.............................................................................................. 

 

Este projeto será desenvolvido em duas etapas distintas:  

A. Relação Social e Aprendizagem do Aluno TDAH (Sala de Aula). 

B. Prática Efetiva do Aluno com TDAH (Oficina realizada em 

contraturno). 

 

Na realização da 1ª atividade de contraturno do aluno com TDAH esta será 

utilizada como avaliação prévia, pré-teste do conhecimento do aluno e, a última 

será considerada o pós-teste. 

   



A.1 Atividades - Sala de aula: 

Objetivo: Promover a sensibilização dos alunos, revelando que somos todos 

diferentes uns dos outros (físico, mental), mas que possuímos necessidades, 

sonhos, e que através das trocas sociais que ocorrem juntos somos capazes 

de desenvolver o aprendizado coletivo na sala de aula. 

 

O Aluno TDAH e sua inclusão em sala de aula – (Texto Sugerido) 

O aluno com TDAH, com o qual vamos trabalhar não é muitas vezes bem 

aceito. Mas, na sala de aula todos são iguais, e aprendem através da 

coletividade, e não de suas diferenças.  

Na sala de aula os alunos já possuem conhecimentos adquiridos no seu 

cotidiano. Para este trabalho é de extrema importância conhecer um pouco 

nossos alunos, saber como eles percebem a vivência do seu ambiente escolar. 

O ponto de partida será promover uma atividade que estimule a interação entre 

os alunos “normais” e o aluno com TDAH.Para saber mais sobre o TDAH 

encontra-se disponível no Quadro 2, sugestões de livros para leitura e  vários 

sítios da Web para consulta. 

 

Metodologia: 

Assistir o vídeo: Tudo bem ser diferente disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=WyJ6TlEGEeA&feature=relatedídeo 

Este musical fala das diferenças, sem evidenciar a exclusão, mas sim incluindo 

e vendo o lado “divertido” de ser diferente. 

 

Atividade Prática: 

Dinâmica interativa do Pirulito: Após assistir o vídeo, cada aluno escreve algo 

que acha ser diferente em si. O professor recolhe todos estas “diferenças”, e a 

distribui aleatoriamente entre os alunos. Solicita que estes tentem descobrir 

qual o colega que possui aquela “diferença” e socializem entre si. Após distribui 

um pirulito embrulhado de diferentes formas (sacos plásticos, jornal, pacote de 

presente e outros), o importante é que o aluno não veja que é um pirulito que 

esta no “embrulho”, entre os participantes e solicita que formem um círculo. 

Todos abrem ao mesmo tempo o seu “embrulho/ pirulito”. A surpresa é que 

todos ganham um pirulito igual. A embalagem não fez a diferença! Após cada 

http://www.youtube.com/watch?v=WyJ6TlEGEeA&feature=related�deo


aluno fará um breve relato escrito sobre o que aprendeu à respeito das 

“diferenças” existentes entre as pessoas.   

 

          Quadro 2: Para Saber mais sobre TDAH. 

 

 A.2. Atividades - Sala de aula: 

Objetivo: Promover no aluno com TDAH o interesse em compreender a 

imensidão do Universo através da observação do céu, entender as definições 

de céu, universo e astros.  

 

Estudando o céu – Texto Sugerido 

A observação do céu ocorre constantemente pelo homem, todos os dias nos 

orientamos por meio da presença do sol. Esta situação sempre ocorre e, o 

homem desde o princípio dos tempos tinha o céu como seu guia, os eventos 

que observava despertavam sua curiosidade. 

 Neste período primitivo a adaptação dos seres vivos se deu a partir dos 

diversos fenômenos observados na natureza. Os períodos de sol, e escuridão 

facilitavam ou dificultavam as atividades do homem, como a pesca, o plantio, a 

caça, a ação dos predadores. A posição e forma da lua, do sol, das estrelas, 

permitiram ao homem definir períodos e, marcar o tempo. Estas condições 

permitiram ao homem estabelecer relações de causa e efeito, os fenômenos se 

repetiam de forma cíclica, assim foi possível estabelecer o período dos dias, 

semanas, meses e a elaboração do calendário, ele concluiu que o Universo é o 

Leia: 
Cunha, Antônio Eugênio. Práticas Pedagógicas para a inclusão e 
diversidade. Rio de Janeiro: Editora Wak,2011. 
Neli  Klix Freitas, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CIDADANIA: 
APROXIMAÇÕES E CONTRADIÇÕES.Disponível em: 
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/156 
MACHADO, Ligia de Fátima Jacomini; CEZAR, Marisa Jesus de Canini. 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em crianças. Disponível 
em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/
Pedagogia/transtorno_de_deficit_de_atencao.pdf 
 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/156
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedagogia/transtorno_de_deficit_de_atencao.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedagogia/transtorno_de_deficit_de_atencao.pdf


conjunto de toda matéria que existe, os astros que o compõem podem ser 

luminosos e iluminados e o que mais existe no Universo é um espaço vazio o 

qual chamamos de vácuo. Com o passar dos tempos, o homem desenvolveu a 

curiosidade de observar sistematicamente o céu, conseguiu estabelecer 

orientação espacial e, começou a contar o tempo. Iniciou seus registros e a 

partir das explicações dos fenômenos observados, nasce a história da 

Astronomia, a mais antiga das ciências. 

 

Metodologia: 

Inicialmente o professor instigará uma discussão á respeito da palavra 

Universo. Após a breve discussão, a turma será dividida em grupos (sugere-se 

grupo de no mínimo 4  e no máximo 6 participantes). Estes grupos receberão 

poesias que falem sobre o universo, sol, lua, noite e dia. Durante a leitura os 

grupos deverão, registrar os conceitos citados. Após a leitura destas poesias, 

será realizado um diálogo oral entre os alunos e professor sobre o 

entendimento destes sobre como é o lugar que vivemos e, o que é Céu, Astros, 

Universo. A partir desta troca de informações, o professor registrará as 

respostas dos alunos no quadro de giz, direcionando a construção dos 

conceitos científicos de Céu, Astro e Universo. Este registro deve ser realizado 

no caderno por todos e, para o aluno com TDAH este momento irá auxiliá-lo a 

organizar o conhecimento de forma mais significativa e em etapas mais curtas 

e de fácil compreensão. 

Após esta ação o Professor apresentará uma historia em quadrinhos sobre a 

formação do Universo. Estes quadrinhos não estão na sua “ordem correta”, os 

grupos deverão registrar a sequência correta da história sobre a origem do 

Universo (Figura 6), referente ao ponto de vista científico. 

Atividade prática:  

Desenho cooperativo do céu diurno e noturno: Em grupos de no mínimo 4 e 

máximo de  6 alunos, cada grupo terá como tarefa desenhar o céu diurno e/ou  

noturno. Cada participante fará uma ação de cada vez, passando o desenho 

para outro participante e assim por diante. Todos deverão ajudar a construir o 

céu que observam. Cada aluno desenhará algo que chame sua atenção, 

planetas, sol, lua, estrelas e demais astros. Esta atividade será feita na forma 



de cartazes e nesta construção o aluno com TDAH terá sua coordenação 

motora estimulada, e as tarefas em grupo conduzem ao treino e a motivação. 

Esta ficará fixada no mural da sala de aula.  

 

            Fig.6: Esquema de representação do Big Bang. 

 

B.1. Atividades – Oficina contraturno com Aluno TDAH 

Neste momento o aluno com TDAH será orientado a reler suas anotações 

feitas em sala de aula. Destacar no texto os principais conceitos de céu, 

universo e astros. Deste modo incentivamos e estimulamos o hábito de revisar 

o conteúdo e conferir através da expressão oral se houve compreensão dos 

conceitos. Em seguida solicitará que este aluno desenhe o céu, o universo e 

alguns astros, desta forma estimulando a formação de imagens mentais. 

Em seguida será implementado um diário das atividades realizadas na oficina, 

com o objetivo de consulta pelo aluno e acompanhamento de seu progresso. 

 

A.3. Atividades - Sala de aula: 

Objetivo: Conhecer um pouco sobre a história da astronomia  

 

O Universo visto pelo homem – Texto Sugerido 



Os primeiros registros astronômicos datam de três mil anos a.C., e os 

responsáveis por eles foram os chineses, os caldeus, babilônios, os gregos e 

os egípcios. Foram os babilônios, que a partir de sua religião politeísta, 

atribuíram nomes de deuses aos planetas, sendo posteriormente estes nomes 

trocados por seus idênticos gregos: Ishtar era Vênus, Marduk era Júpiter e 

assim por diante. 

No século VI a.C. Tales de Mileto, um filósofo grego propôs a idéia que a terra 

teria a forma de um disco plano, cercado de água por todos os lados. Após 

certo tempo Eudóxio, surge com a idéia de a terra ser uma esfera, e apresenta 

o Universo, onde temos um astro no centro, fixo, onde ao seu redor giram 

esferas concêntricas, a idéia de a terra ser uma esfera perdurou por muito 

tempo. Assim referido por Salvador (2009 p.29): ”uma esfera é claro, não 

bastava para esclarecer todos os movimentos planetários,... no total, 27 

esferas participaram do esquema”. 

Mais tarde surge Aristóteles, filósofo grego que adotou o modelo proposto por 

Eudóxio, mas com mais esferas e estas eram concêntricas (possuíam o 

mesmo centro). Para Aristóteles tudo precisava de um porquê, ele criava 

hipóteses, dessa maneira iniciando o estudo de novas ciências como a 

Química e a Física. Surge Cláudio Ptolomeu, grego de Alexandria que reviu e 

sistematizou a teoria de Aristóteles e, de todo conhecimento até então 

existente sobre astronomia. Reafirmou a idéia de um modelo geocêntrico, onde 

os planetas possuíam trajetórias circulares.  

As idéias de Aristóteles e Ptolomeu permaneceram por cerca de 1000 anos. 

Neste período o cristianismo começa a se firmar como religião, e os 

pensadores cristãos não são favoráveis a busca do conhecimento. 

 No final da Idade Média, no período chamado Renascimento, surge Nicolau 

Copérnico, médico e astrônomo que questiona as idéias dos gregos e propõe o 

Sistema Heliocêntrico, onde o Sol é o centro do sistema e os planetas 

(Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno), se movem ao redor dele. 

Muitos outros estudiosos se destacaram nos estudos da Astronomia, entre 

eles: Tycho Brahe, astrônomo dinamarquês, muito rico que construiu um 

observatório e realizava medições astronômicas e, através de suas conclusões 

construiu um modelo de sistema solar que baseava-se entre o sistema 

heliocêntrico e o geocêntrico. Johannes Kepler trabalhou junto com Tycho para 



auxiliar nas medições astronômicas e por meio de estudos de dados obtidos 

formulou as leis que descreveram os movimentos dos planetas. 

Em 1609, Galileu Galilei aprimorou a luneta, criando o 1º telescópio, 

instrumento que permitiu visualizar melhor o céu. Observou que a lua possuía 

buracos na sua superfície, que o sol se movimentava e possuía manchas, a 

existência de objetos (4) que se moviam ao redor de Júpiter (satélites 

galilelianos). A partir destas observações feitas por Galileu a Teoria 

Heliocêntrica é reforçada, mostrando aos homens o Universo visto por ele. 

Muitos foram os estudiosos do céu, cada um adicionou descobertas á realidade 

encontrada hoje. Foram construídos muitos telescópios e assim surge a 

possibilidade de relatar o céu distante, o que se apresenta através da 

fotografia. Além do telescópio, muitos outros instrumentos astronômicos 

passam a ser construídos pelo homem: sondas espaciais, lunetas, satélites e 

outros. 

As descobertas feitas pelo homem estão relacionadas ao progresso da 

humanidade e, assim a partir destes fatos se construiu a história da 

Astronomia. 

 

Metodologia: 

Após estudo do texto e troca de conhecimentos entre alunos e professor, serão 

apresentadas imagens dos modelos de Universo Geocêntrico e Heliocêntrico 

(Figura 7), importante é que os alunos não saibam o significado das imagens. 

 

 

         

            Fig. 7: Imagem disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/index.htm 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.htm


Após a visualização o professor solicita que os alunos formem duplas e  

desenhem no caderno as imagens, após pesquisar o que representa cada uma 

delas. Nesta atividade o aluno com TDAH, é estimulado a trabalhar sua 

imaginação, em busca da solução de um problema. A atividade de pesquisa 

induz sua atenção e concentração. 

 

Atividade Prática:   

Pesquisar em parceria (duplas), na WEB, livros, e revistas os vários 

instrumentos astronômicos que são utilizados pelo homem atualmente. Cada 

dupla deverá produzir um cartaz ou a miniatura do instrumento astronômico 

feito de material reaproveitável. Será premiado com bombom o melhor trabalho 

e, os demais ganharão pirulito. Nesta situação proposta ao aluno com TDAH, 

poderá ocorrer o estímulo de sua atenção durante a pesquisa e, o ato de 

recortar e colar treina a sua psicomotricidade. O prêmio funciona como um 

estímulo para sempre participar e dar “o melhor de si” em todas as situações 

de sua vida. 

 

B.2. Atividades – Oficina contraturno com Aluno TDAH  

Neste momento o aluno no laboratório de informática, será orientado pelo 

professor a acessar um jogo interativo disponível no Portal multirio: 

http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/portal/popup/OSOL/pop_up_Sol.htm  

Este jogo é apresentado por bonecos interativos; estes são os principais 

astrônomos que construíram a história da astronomia, os principais 

instrumentos utilizados na astronomia e os modelos de Universo. Após esta 

atividade será marcada uma observação noturna do céu, utilizando a luneta 

que o colégio possui. Nesta oficina ao aluno com TDAH, serão oportunizadas 

diversas estratégias de assimilação como: “feedbacks” ao conteúdo, estímulo 

de seu conhecimento prévio, e de sua modelação cognitiva. 

 

A.4. Atividades - Sala de aula: 

Objetivo: Estimular no aluno com TDAH a distinção das características básicas 

do sistema solar e conhecer e compreender que este faz parte de uma Galáxia.   

 

http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/portal/popup/OSOL/pop_up_Sol.htm


Sistema Solar – Texto Sugerido 

Como vimos foram propostos muitos modelos para o Universo. Eles surgiram a 

partir de observações realizadas por instrumentos precários usados no séc. 

XV, e outros como os telescópios. Através destes instrumentos, os astrônomos 

observaram a existência de nuvens gasosas, que se juntam e formam as 

estrelas. Elas podem estar agrupadas e possuir diferentes brilhos e, 

encontram-se muito longe de nós. Estes agrupamentos de bilhões de estrelas, 

poeiras e gases são chamados de galáxias. Existem bilhões de galáxias, que 

apresentam diferentes formas e tamanhos: galáxias elípticas, espirais, espirais 

barradas e irregulares. 

Entre estes bilhões de estrelas que vemos no céu, encontramos a nossa 

galáxia, que é chamada de Via Láctea. Na nossa galáxia encontramos 

aproximadamente 100 bilhões de estrelas, e entre estas encontramos o Sol. 

Ao redor do sol, existe um conjunto de outros astros que formam o Sistema 

Solar. Neste conjunto de astros encontramos planetas (8), satélites naturais, 

asteróides, cometas, planetas anões (5) incluindo Plutão, partículas de gases e 

poeiras.  

Os planetas que fazem parte do Sistema Solar são: Mercúrio, Vênus, Terra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão era considerado um planeta, 

mas, a partir de 2006, é considerado um planeta anão. É assim denominado 

porque não possui domínio sobre sua órbita, nem sobre a órbita de seus 

satélites naturais. 

 

Metodologia: 

Após leitura do texto e socialização de idéias entre os alunos e o professor, 

será proposta a seguinte atividade: Imaginar e desenhar um amigo ET. Após 

escrever uma carta a este amigo dando seu endereço para receber sua visita. 

Nesta atividade o aluno deverá descrever seu endereço no Universo 

descrevendo o seguinte caminho: 

Galáxia: ................................................................. 

Sistema: ................................................................ 

Planeta: ................................................................. 

Continente: ............................................................ 

País: ...................................................................... 



Estado: .................................................................. 

Cidade: .................................................................. 

Bairro: .................................................................... 

Rua: .......................................................................  

Nº: ......................................................................... 

 

Atividade Prática: 

Formar grupos de no mínimo 4 e máximo de 6 alunos. Após serão orientados a 

definir uma apresentação para guiar o seu amigo ET, até a sua casa (o seu 

endereço    no   Universo, Galáxia,Sistema, Planeta). Durante está atividade 

todos os alunos serão estimulados a trabalhar a socialização, criatividade, 

comunicação, e expressão corporal, interagindo com o aluno TDAH.  

Sugestão de formas de apresentação: música, paródia, teatro, história em 

quadrinhos, telejornal ou jogral. 

Após, será feita a apresentação de cada grupo. Finalizar com um debate entre 

todos para compartilhar idéias e, sensações. 

 

B.3. Atividades – Oficina contraturno com Aluno TDAH  

Nesta oficina com o aluno TDAH, retornaremos o texto do Sistema Solar. 

Depois da leitura o professor, irá propor a resolução de uma cruzadinha. Após 

será solicitado que o aluno construa sua cruzadinha (modelo figura 8), sendo a 

palavra principal UNIVERSO. Direcionará a atividade para que o aluno aprenda 

a “reler” e, busque no texto, frases que sejam “dicas” e, que construam as 

palavras chaves (elementos), da cruzadinha. Após elaborada esta atividade o 

professor utilizará a que foi “criada pelo aluno TDAH” em sala de aula, 

valorizando o trabalho realizado por este aluno. Desta maneira é observado o 

estimulo de sua criatividade, leitura e atenção bem como o “feedback” do 

conteúdo, o ato de refazer e repensar.  

Vertical: 

1. Via Láctea (tema principal) 

2. Energia emitida pelas estrelas 

3. Estrela principal do sistema solar 

 

Horizontal: 



1. Região de concentração de gases e poeira. 

2. Astro luminoso  

3. Agrupamento de estrelas.  

 

           Fig.8: Modelo de cruzadinha. 

 

A.5 Atividades – Sala de aula 

Objetivo: Promover no aluno com TDAH a compreensão de que os astros 

celestes podem ser luminosos e iluminados e diferenciar quais são estes 

astros: estrelas, planetas, satélites naturais, asteróides, meteoróides e 

cometas. 

  

Visão Geral do Sistema Solar – Texto Sugerido 

Observamos que o nosso planeta é um astro iluminado. A Terra gira ao redor 

do Sol e recebe parte da luz emitida por este astro, fato que faz esta estrela ser 

de grande importância para o nosso planeta. 

O Sol é considerado a estrela central do Sistema Solar, é muito brilhante e 

formado por gases quentes o hidrogênio e o hélio. Além disso, ele é 

responsável pela existência da vida neste planeta. Este astro é capaz de 

produzir toda a energia que circula no ambiente, na forma de radiação 

luminosa, ultravioleta e infravermelha.   

As estrelas são corpos celestes brilhantes e luminosos formados por gases, 

sendo que seu brilho parece “piscar”, esse fato ocorre porque no seu interior 

existem elevadas temperaturas e pressão, que liberam energia o tempo todo. 



Os planetas são astros que não possuem luz própria; corpos iluminados que 

giram ao redor de uma estrela e refletem a luz irradiada (Figura 9). Para os 

gregos, planeta significava “estrela errante”.  

 

 

 

           Fig.9: Representação da disposição dos planetas no Sistema Solar. 

           Fonte: Imagem retirada da obra: Projeto Radix: Ciências,6º Ano.FAVALLI et al.São 

Paulo, Scipione, 2009. 

 

 A principal diferença ao observar as estrelas e os planetas é que estes 

possuem um brilho fixo e contínuo e alteram rapidamente sua posição no céu, 

isto é são pontos brilhantes móveis.  

De acordo com a distância que encontram-se do sol os planetas foram 

classificados em: Internos ou externos. 

Planetas internos ou telúricos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas 

pequenos, aquecidos e de rochas sólidas que encontram-se mais próximos do 

Sol. 

Planetas externos ou jovianos: Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, são os 

“gigantes gasosos”, planetas compostos de gases, gelo e líquidos. Distantes do 

Sol. 

Os satélites são os corpos celestes que vagam no espaço em torno de outros 

corpos maiores. A Lua é o satélite natural da Terra, um astro iluminado, que 

não possui luz própria. 



Além destes corpos existem os Asteróides que são pequenos 

fragmentos/corpos rochosos de formato irregular, que encontram-se na parte 

interna entre a órbita de Marte e Júpiter   e  externa após a órbita de Plutão 

(planeta anão) no Sistema Solar. 

Existem ainda menores corpos celestes que são os Meteoroides, formados por 

rochas e ferro. Estes muitas vezes são fragmentos de asteróides ou cometas. 

Os Cometas são corpos constituídos de rochas, gelo e poeiras, sendo 

envolvidos por uma camada de gases. São astros que quando distantes do Sol 

não apresentam brilho e são muito frios.  Podem possuir alguns quilômetros e, 

circulam em órbitas elípticas e alongadas. Os cometas possuem aparições 

periódicas ou seja, de tempos em tempos. 

 

Metodologia: 

Após a explanação do conteúdo serão apresentadas algumas 

perguntas/curiosidades sem respostas. Aos alunos serão sorteadas estas 

“curiosidades”, neste momento deverão criar um desenho á respeito da 

suposta resposta. Após serão orientados a pesquisar suas respostas na WEB 

em acessos determinados pelo professor. Após a consulta registrar no caderno 

qual é a sua questão curiosa e resposta. Segue a lista de curiosidades a serem 

pesquisadas: 

1.  Por que não enxergamos as estrelas de dia? 

2. O que significa dizer que “quando olhamos uma estrela vemos seu 

passado?” 

3. Por que razão é impossível enquadrar o Sol e seus planetas em uma 

fotografia?  

4. Júpiter é o maior planeta do Sistema solar. Mas por que não é o mais 

brilhante? 

5. Se morássemos em Netuno por que nunca faríamos aniversário? 

6.  O que é e para que serve o calendário cósmico? 

7.  Por que os cometas são chamados de “pedras de gelo sujo”? 

8.  Por que Vênus é o planeta mais quente do sistema solar? 

9.  Será que existem estrelas fora da nossa Galáxia? 

10. Por que a estrela Sirius é considerada a mais brilhante? 

11. Por que a Via-Láctea é assim denominada? 



12. Será que a Estrela D’alva é uma estrela? Explique. 

13. As constelações desaparecem durante o dia? Explique 

14. O sol é uma estrela supernova? Ou com o tempo irá se transformar em 

supernova? 

15. Em épocas distintas do ano as estrelas caem do céu. O que são estrelas 

cadentes? 

16. Por que os planetas recebem as denominações telúricos e jovianos? 

Explique o significado. 

17. Explique o fato das estrelas terem brilhos diferentes. 

18. O que são os “buracos negros”? 

19. Para onde vão as coisas que entram em um “buraco negro”? 

20. Se você não morasse na Terra, mas em Júpiter ou Vênus, qual seria a sua 

idade? 

21. A terra e a lua possuem o mesmo tamanho? O que são planetas 

proporcionais? 

22. O que é a grande “mancha vermelha” observada em Júpiter?    

23. O que a Lua e o Planeta Mercúrio possuem de semelhante? 

24. Vênus é chamado planeta-irmão da Terra. Por que? 

25. O que justifica Marte ser chamado de planeta “vermelho”? 

26. De que são formados os anéis de saturno? 

27. Quem é a “Titã” de Saturno? 

28. O planeta Netuno é chamado de “gigante do gelo”. Justifique. 

 

Atividade Prática: 

Construir um mural das curiosidades propostas. Para a realização desta tarefa 

deverão utilizar qualquer tipo de registro, figuras, desenhos, caça-palavras, 

cruzadinhas e, outros. É imperativo neste registro o conhecimento “prévio” da 

curiosidade pesquisada e suas “novas” descobertas após a pesquisa. 

Durante estas atividades o aluno com TDAH será estimulado a pesquisar, 

trocar informações, analisar e interagir com os colegas. 

 

B.4. Atividades – Oficina contraturno com Aluno TDAH  

Neste período serão propostas atividades de fixação dos conteúdos através do 

jogo de pares (Figura 10) e um texto de decifrar a frase (Figura11). O aluno 



deverá realizar as atividades enigmáticas e deverá registrar as questões 

corretas no caderno. 

 

     

       Fig.10: Jogo de pares de encaixe para o aluno com TDAH. 



 

            Figura 11: Atividade de decifrar a frase 

 

A.6 Atividades – Sala de aula 

Objetivo: Caracterizar ao aluno com TDAH, os movimentos visíveis de corpos 

celestes no horizonte e seu papel na orientação espaço-temporal hoje e no 

passado, bem como entender os movimentos de rotação e translação da terra. 

 

Movimentos Celestes e Terrestres – Texto Sugerido 

Quando observamos os astros no sistema solar, vemos que estes possuem 

aparições diferentes ao longo do tempo. O Sol ao observarmos parece se 

mover no horizonte, bem como as estrelas e os demais astros, estes realmente 

se mantém girando em suas órbitas, em torno do sol, pela ação da força 

gravitacional.  



Estes astros se mantêm orbitando em um eixo imaginário, uma linha 

imaginária, para melhor compreender os movimentos. Órbita é a trajetória 

percorrida por um astro em torno do outro. Estes movimentos/ Trajetória 

realizados pela terra e pela lua, resultam em uma série de efeitos na vida do 

homem aqui na terra. 

São vários os fenômenos celestes observados e estes se repetem 

regularmente. Observamos períodos de luz, muita luz, escuridão, penumbra, 

calor e frio. Situações em que a lua está mais visível e outras em que ela não 

aparece; estrelas com maior ou menor brilho no céu, e a agricultura, os animais 

enfim, todos os seres vivos do ambiente refletem a influência destes astros nas 

suas vidas. 

A Terra gira em torno de si mesma, isto é, ao redor de seu eixo imaginário. 

Esse movimento é chamado Movimento de Rotação terrestre. Este movimento 

de rotação da Terra permite explicar a sucessão dos dias e das noites e ocorre 

na direção oeste-leste com a duração de 24 horas (dia sideral). 

No momento que a face da Terra esta voltada para o Sol, temos o período do 

dia. Na face oposta o período é de escuridão, a sombra da própria Terra, nesta 

situação é noite. Assim se estabelece um ciclo de repetição, os dias, meses, 

ano. 

Além deste movimento realizado sobre si mesmo, a Terra desloca-se ao redor 

do Sol e, este movimento é chamado Movimento de Translação. Neste 

movimento a terra percorre o seu caminho, órbita em forma de elipse. Para que 

a Terra realize este movimento ao redor do Sol ela demora 365 dias, 6 horas e 

9 minutos aproximadamente (ano sideral). A cada 4 anos, essas 6horas 

somam 24 horas, um(1) dia. Assim a cada 4 anos temos a inclusão de mais um 

dia no calendário, temos o Ano Bissexto.  

A medida que a Terra vai girando ao redor do Sol, sua posição vai mudando, 

assim recebendo quantidades diferentes da luz solar na sua superfície. Esse 

fenômeno é que determina as Estações do Ano. Estas estações apresentam 

características climáticas distintas e, em geral duram períodos definidos de 

aproximadamente 3 meses – Primavera, Verão, Outono e Inverno. As estações 

do ano determinam também a intensidade com que os raios solares atingem a 

Terra durante o movimento de translação. Essas datas recebem o nome de 

solstício e equinócio. 



Os termos solstício refere-se ao período de menor intensidade de luz durante o 

dia e a noite é mais longa, o início do inverno, e equinócio o dia e a noite 

possuem a mesma duração, o início do verão. Para se observar onde incidem 

os raios solares e sua intensidade nas diferentes regiões da superfície 

terrestre, utiliza-se como referência a linha do Equador. 

No momento em que o Sol e a Terra, se encontram de tal forma que os raios 

solares incidam perpendicularmente a linha do Equador, as estações se iniciam 

(Figura 12), (primavera e outono), ou a um dos trópicos (verão e inverno). 

 

 

 

              Fig. 12: Trajetória da terra ao redor do Sol, determinando as estações do ano. 

              Fonte: Imagem retirada da obra: Projeto Radix: Ciências, 6º Ano. FAVALLI et al.São 

Paulo, Scipione, 2009. 

 

Metodologia: 

Após a apresentação do conteúdo, das trocas de idéias, discussões, reflexões 

e registro do conteúdo, será proposta a elaboração de Diagrama. Esta 



atividade se proporá a facilitar o rápido entendimento e compreensão dos 

conceitos estudados. No quadro de giz o professor apresentará um modelo 

(figura 13).  

Os alunos deverão criar seu próprio Diagrama em duplas. Após cada dupla fará 

apresentação a todos. Neste momento o aluno TDAH, realizará a retomada dos 

conteúdos, onde será possibilitada a discussão e, a construção do seu 

aprendizado passo a passo, reflexão e socialização. 

 

Atividade Prática: 

Após apresentação do conteúdo, dos diagramas e trocas de informações, 

serão orientados a formarem grupos de cinco alunos e a construir o Sistema 

Solar. 

 

Fig.13. Modelo exemplificando o que é um Mapa Conceitual. 

 

 



Pesquisarão “modelos” deste sistema na WEB e, terão liberdade para construir 

seu próprio Sistema Solar.  

Este será o momento de maior efetivação do aprendizado do TDAH. A todos os 

alunos será proposta a construção e apresentação deste Modelo de Sistema 

Solar bem como conceituar através deste Modelo criado o que são os 

movimentos de rotação e translação. Ao aluno TDAH, serão praticadas 

estratégias de resolução de problemas, será provocada sua criatividade, 

psicomotricidade, aprender a seguir etapas e regras, bem como socializar com 

os colegas.  

Durante as apresentações, os grupos deverão responder e exemplificar com 

seu modelo de Sistema Solar, questionamentos que serão sorteados pelo 

professor. Serão os seguintes questionamentos possíveis: 

1. Como acontece o dia e a noite? 

2. Por que o ano tem 365 dias? 

3. Como explicar as diferentes estações do ano e, porque algumas têm 

temperaturas mais baixas? 

4. Represente e explique uma das posições da terra ao longo do Ano. 

5. Por que nas regiões polares a temperatura é sempre menor independente da 

época do ano? 

6. O que é o horário de verão? E por que não é adotado em todas as regiões?  

 

B.5. Atividades – Oficina contraturno com Aluno TDAH  

Neste momento o aluno no laboratório de informática, será orientado pelo 

professor a acessar páginas de jogos interativos e consultas sobre os 

movimentos de rotação e translação e, Sistema Solar. Aonde irá rever os 

conteúdos já estudados. Nestes momentos poderá comparar seus registros e 

acrescentar dicas a eles. Seguem os endereços eletrônicos sugeridos para a 

atividade: 

http://escola.britannica.com.br/lmDisplay?subjectId=2&categoryId=11&category

grade=14&activityTypeId=1 

http://www.cambito.com.br/games/solar.htm 

http://criancas.uol.com.br/infografico/2011/09/21/passeio-pelo-espaco.jhtm 

 

http://escola.britannica.com.br/lmDisplay?subjectId=2&categoryId=11&categorygrade=14&activityTypeId=1
http://escola.britannica.com.br/lmDisplay?subjectId=2&categoryId=11&categorygrade=14&activityTypeId=1
http://www.cambito.com.br/games/solar.htm
http://criancas.uol.com.br/infografico/2011/09/21/passeio-pelo-espaco.jhtm


Após este momento de brincadeiras educacionais, o aluno receberá desenhos 

(Figura 12) sobre o Sistema Solar, deverá pintar, recortar e montar um 

Diagrama com estas imagens isto é, realizar associações, interligar as 

imagens, os conceitos prévios e os conceitos agregados. 

 

 

           Fig. 14. Imagens de conteúdos de astronomia.     

     

No Quadro 3 encontram se sugestões de leituras para um melhor entendimento 

do tema proposto e links da WEB com atividades sugeridas. 



          Quadro 3: Para Saber mais sobre Astronomia 

 

 

 

 

 

 

Leia: 

Nogueira, Salvador. Coleção Explorando o Ensino: Astronomia. Brasília. Mec. 

2009. 

Acesse: 

http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/portal/ 

http://www.on.br/brincando_ciencia/site_brincando/conteudo/astronomia/universo.

html 

http://cantinho-priscila.blogspot.com.br/2011/03/cruzadinhas_08.html 

http://www.observatorio.ufmg.br/pas69.htm 

http://www.colegioweb.com.br/ciencias-infantil/a-lua-satelite-natural-da-terra.html 

http://www.colegioweb.com.br/ciencias-infantil/os-cometas.html 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

http://criancas.uol.com.br/novidades/2012/11/30/astronomo-conta-

curiosidades-e-da-dicas-para-quem-gosta-de-observar-estrelas.jhtm 

http://www6.cptec.inpe.br/~grupoweb/Educacional/MACA_SSS/ 

http://escola.britannica.com.br/lmDisplay?subjectId=2&categoryId=11&categorygr

ade=14&activityTypeId=1 

http://www.cambito.com.br/games/solar.htm 

http://criancas.uol.com.br/infografico/2011/09/21/passeio-pelo-espaco.jhtm 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_ap

rendizagem/2010/ciencias/estacoes_ano.swf 

 

http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/portal/
http://www.on.br/brincando_ciencia/site_brincando/conteudo/astronomia/universo.html
http://www.on.br/brincando_ciencia/site_brincando/conteudo/astronomia/universo.html
http://cantinho-priscila.blogspot.com.br/2011/03/cruzadinhas_08.html
http://www.observatorio.ufmg.br/pas69.htm
http://www.colegioweb.com.br/ciencias-infantil/a-lua-satelite-natural-da-terra.html
http://www.colegioweb.com.br/ciencias-infantil/os-cometas.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://criancas.uol.com.br/novidades/2012/11/30/astronomo-conta-curiosidades-e-da-dicas-para-quem-gosta-de-observar-estrelas.jhtm
http://criancas.uol.com.br/novidades/2012/11/30/astronomo-conta-curiosidades-e-da-dicas-para-quem-gosta-de-observar-estrelas.jhtm
http://www6.cptec.inpe.br/~grupoweb/Educacional/MACA_SSS/
http://escola.britannica.com.br/lmDisplay?subjectId=2&categoryId=11&categorygrade=14&activityTypeId=1
http://escola.britannica.com.br/lmDisplay?subjectId=2&categoryId=11&categorygrade=14&activityTypeId=1
http://www.cambito.com.br/games/solar.htm
http://criancas.uol.com.br/infografico/2011/09/21/passeio-pelo-espaco.jhtm
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/2010/ciencias/estacoes_ano.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/2010/ciencias/estacoes_ano.swf


4. Considerações finais: 

A partir dos investimentos na formação de profissionais na área de Educação 

Especial e, a nós professores através do PDE, a escola pública passou a ter 

um novo olhar educacional onde as várias formas de inclusão já vêm 

ocorrendo, o aluno TDAH já faz parte das salas de aula e, muitos já possuem 

seus direitos assegurados junto a sua necessidade educacional especial. 

Os caminhos para que a inclusão ocorra já estão construídos, o importante 

agora é como trilhar e acertar este caminho. Este projeto vem a este encontro, 

efetivar o aprendizado deste aluno no conteúdo de Astronomia. Na disciplina 

de Ciências a Astronomia é um conteúdo que gera especulações, muita 

curiosidade, insatisfações e dúvidas nos alunos, e o TDAH está muitas vezes 

quieto, insatisfeito, mas, repleto da energia que norteia este conteúdo. 

O que se buscou com esta proposta é que o professor seja constante fonte de 

recursos para seus alunos e para si mesmo na sala de aula, que atue de forma 

cooperativa e criativa. direcione, e utilize estratégias, jogos, pesquisas, 

paciência e, retome o conteúdo,  de tal forma que a inclusão seja real, e o 

aprendizado ocorra. A inclusão realizada pelo professor junto ao aluno TDAH 

deve ser flexível e criar uma relação onde o professor tenha ações abertas que 

permitam mudanças, e diferentes formas de atuar junto a estes alunos. Assim 

descrito e exemplificado por Cunha: 

 

Certamente, não se pode falar em inclusão sem mencionar o papel 
do professor. É necessário que ele acredite no indivíduo, no seu 
potencial humano e na sua capacidade de reconstruir seu futuro. 
Incluí-lo na prática docente torna-se o movimento que dará início ao 
processo de emancipação. Na verdade, a inclusão escolar inicia-se 
no professor.” 

 

As condições para que esta inclusão de fato ocorra tem início na hora que 

planejamos o currículo, no momento que direcionamos nosso olhar à escola, 

ao aluno, sua família e ao professor.  São imprescindíveis as parcerias e o 

apoio de políticas públicas para que ajam condições necessárias de trabalho e 

constante atualização de seus profissionais, sendo obrigatório o acesso deste 

aluno à escola comum com apoio de serviços especializados. 



 Assim este trabalho não deve terminar sem fazer um apelo /convite: Trabalhar 

de forma inclusiva o aluno TDAH, passivamente, lentamente, cativando e 

efetivando o aprendizado deste aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BARROS, J. M. Gramático: Jogo Infantil e Hiperatividade. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2002. 
 
BRASIL, Ministério Da Educação e Cultura. Declaração de Salamanca. Sobre 
princípios, Políticas e Práticas, na Área das Necessidades Especiais. 
Disponível em                                                                   
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revinclusao5.pdf> Acesso em: 20 
de maio de 2012. 
 
BRASIL. Ministério da Educação.  Secretaria de Educação Especial.  Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  Brasília; 
MEC/SEESP, 2001. 
 
BRASIL, Portal Brasil. Educação. 
<http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/04/18/cresce-inclusao-de-
deficientes-em-sala-comum> Acesso em 08 de agosto de 2012. 
 
BONET, et all. Aprendendo com crianças hiperativas: Um desafio 
Educativo;Revisão técnica Irani Tomiatto de Oliveira; Tradução Guillermo 
Matias Gumucio. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
 
CORDEIRO, Mara Lúcia; e FARIAS, Antônio Carlos de. Transtornos mentais 
em crianças e adolescentes: mitos e fatos. Curitiba – Pr: Associação 
Hospitalar de proteção à Infância: Dr. Raul Carneiro, 2010. 
 
CUNHA, Antonio Eugênio. Práticas Pedagógicas para inclusão e 
diversidade. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011. 
 
Dicionário Primberam. Disponível em: <http//:www.priberam.pt/DLPO> Acesso 
em: 19 de maio de 2012. 
 
FARREL, Michael, Dificuldades de relacionamento pessoal, social e 
emocional: guia do professor.Trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto 
Alegre: Artmed, 2008.  
 
KONKIEWITZ, et al. Neuropsicologia da Aprendizagem. ESAP – Instituto de 
Estudos Avançados e Pós-Graduação.Faculdade Iguaçu.2007 
 
LOPES, M. da G. Jogos na Educação Infantil: criar, fazer, jogar. 3.ed. São 
Paulo: Ed Cortez, 2002. 
 
MOREIRA, Marco Antonio. A teoria da aprendizagem significativa e sua 
implementação em sala de aula. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2006. 
 
NOGUEIRA, Salvador e CANALLE, João Batista Garcia. Astronomia: ensino 
fundamental e médio. Brasília : MEC; SEB; MCT; AEB, 2009. Coleção 
explorando o ensino. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revinclusao5.pdf
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/04/18/cresce-inclusao-de-deficientes-em-sala-comum
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/04/18/cresce-inclusao-de-deficientes-em-sala-comum


NUNES, Adriana Lima, MACHADO Virgínia.  O Papel do educador diante de 
dificuldades de aprendizagem. Psicopedagogia Brasil. Publicado em 
23/05/2010. 
 
 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. 
Diretrizes Curriculares de Educação Básica: Educação Especial. 2008. 
 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. 
Diretrizes Curriculares de educação Básica: Ciências. 2008. 
 
RODRIGUES, Ana Lucia Moriz. A criança com TDAH tem capacidade de 
aprender? Disponível em:   
<http://www.avm.edu.br/monopdf/6/ANA%20LUCIA%20MARIZ%20RODRIGUE
S.pdf> Publicado em 2004. Acesso em: 02/06/2012. 
 
ROSSI, Liene Regina. Efeitos de um programa pedagógico 
comportamental sobre TDAH para professores do ensino fundamental. 
Disponível em: <http://www.acervodigital.unesp.br/handle/123456789/30859> 
Publicado em março de 2008. Acesso em: 10/06/2012. 

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes inquietas TDAH: Desatenção, 
Hiperatividade e Impulsividade. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 

MACHADO, José Ricardo Martins, NUNES, Marcos Vinícius da Silva. 100 
Jogos Psicomotores: uma prática relacional na escola. Rio de Janeiro: Wak 
Editora, 2011. 

FAVALLI et al.Projeto Radix: Ciências,6º Ano. São Paulo, Scipione, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avm.edu.br/monopdf/6/ANA%20LUCIA%20MARIZ%20RODRIGUES.pdf%3e
http://www.avm.edu.br/monopdf/6/ANA%20LUCIA%20MARIZ%20RODRIGUES.pdf%3e
http://www.avm.edu.br/monopdf/6/ANA%20LUCIA%20MARIZ%20RODRIGUES.pdf%3e
http://www.acervodigital.unesp.br/handle/123456789/30859

