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APRESENTAÇÃO  

 

Diante da necessidade de se trabalhar o conteúdo de Astronomia no Ensino 

Fundamental, de uma forma diferente que normalmente se trabalha no dia-a-dia 

escolar e, tendo em vista que nos livros didáticos não há atividades satisfatórias 

sobre astronomia e que alguns deles nem contemplam este conteúdo, pretende-se 

com esta unidade didática, realizar um estudo mais aprofundado acerca do tema e 

produzir um material para se trabalhar com alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental, onde serão abordados conteúdos como: Sistema Sol – Terra – Lua, 

As fases da lua, a lua e seus horários, os eclipses solar e lunar, a influência da lua 

na agricultura, as estações do ano, as marés, os corpos celestes, as constelações 

do zodíaco.  Os recursos didáticos utilizados serão materiais do cotidiano dos 

estudantes. Para que as aulas sejam mais interessantes, entusiasme os alunos, 

motivando - os para que aumentem o interesse pela pesquisa e observação, a 

maioria dos conteúdos deverá ser trabalhada de uma forma mais dinâmica e 

interativa. 

             Com este trabalho de intervenção na escola propomos o desenvolvimento 

de aulas teóricas, aulas práticas, pesquisas, experimentos, vídeos, software 

Stellarium e no final os alunos montarão uma feira de ciências voltada para os 

demais alunos, professores e pais. 

 O material está dividido em cinco capítulos, um para cada tema citado e o 

quinto para a descrição e montagem de oficinas.   Há também caixas de textos 

explicativas que o orientará o trabalho do professor e em anexo os passos para 

trabalhar com o software Stellarium , um calendário onde aparece as fases da lua e 

algumas imagens que serão utilizadas  pelo professor no decorrer do trabalho.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 



                            CAPÍTULO 1: Sistema Solar – Terra – Lua 

 

Objetivos 

 Conversar com os alunos, como forma de detectar previamente o que os eles 

conhecem, sobre o que é astronomia e a sua importância no dia-a-dia.  

 Conhecer o sistema solar, explorando os planetas, suas luas e o sol. 

 

 

 

 

 

 

Tempo: 1hora/ aula  

VÍDEO SOBRE ASTRONOMIA:  

 

Para iniciar o conteúdo sobre de Astronomia o professor deverá apresentar o 

vídeo: “O ABC da Astronomia EP 1 Astronomia HD”, com duração de 7:40 minutos. 

 Link do Vídeo:  

http://www.youtube.com/watch?v=0JfksHOJX5U  

 

 Após a apresentação do vídeo os alunos responderão: 

a) Como você relaciona o vídeo com o seu contexto? 

b) O que você sabe de astronomia? 

c) O que é astronomia? 

d) Para que serve astronomia? 

e) Você acha importante estudar astronomia? 

 

 

 

 

 

    

Atividade 1 

http://www.youtube.com/watch?v=0JfksHOJX5U


 

 

 

Tempo: 1hora/ aula  

 

OBSERVANDO FIGURAS DESCOBRINDO O SISTEMA SOLAR 

 

Mostre aos alunos para que eles analisem as figuras 01, 02 e 03 ( anexo 7) e 

faça a comparação das semelhanças e diferenças entre elas, o professor deverá 

sistematizar no quadro a resposta dos alunos. 

 

 

 

 

 

Após a realização dessa atividade, o professor deverá fazer as considerações 

finais que julgar necessária para que fique claro a diferença entre os astros: Sol, 

Terra e Lua.  

Para concluir esta atividade distribua aos alunos uma folha de sulfite dividida 

ao meio, peça para que eles desenhem na parte 1, como eles imaginam o sistema 

solar.  

  Mostre aos alunos a figura 04 (anexo 7), e faça os seguintes 

questionamentos: 

a) Quantos planetas você percebe nesta figura? 

b) Você sabe o nome de algum planeta? 

c) Os planetas estão girando ao redor do quê? 

        

 

 

 

 

 

Em seguida leve os alunos no laboratório de informática para 

pesquisar o nome dos planetas e as características principais de 

cada um. 

 

Professor, estas imagens podem ser impressas ou copiadas do endereço 

citado na referência, para serem reproduzidos na TV Pendrive.  

           
 

 

Atividade 2 



 Após questionamentos e pesquisas o professor pede para que os alunos 

retomem a folha e na parte 2, desenhe novamente o esquema do sistema solar e 

escreva o nome dos planetas. 

 



                         CAPÍTULO 2 - As Fases da lua e as Constelações 

 

Objetivos 

 Aprender sobre a Lua: o que ela é, do que é formada, como surgiu e a sua 

importância para a vida do planeta Terra; 

 Conceituar a Exploração Lunar: quando começou e qual a motivação. 

 Abordar as fases lunares e as diferenças dessas fases; 

 Discutir e aprender sobre o lado escuro da Lua, por que este lado é escuro e 

de que forma a terra influencia este fenômeno. 

 

  

 

 

 

Tempo: 3 horas/ aula  

 

Inicia a atividade apresentando o recurso do Portal “Mitos Urbanos – 

Tamanho da Lua” disponível no seguinte endereço: 

 http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/7930. 

 

Este vídeo tem duração de pouco mais de 4 minutos, que mostra e explica 

como podemos conferir se a lua muda de tamanho ou se de fato a vemos maior ou 

menor dependendo da sua posição em relação à Terra. Explica também que a lua é 

bem maior do que vemos,  embora a olho nu, tenhamos uma ideia contrária. 

Apresente também uma imagem da Lua ou um calendário que indique as fases 

da lua (anexos 5 e 6).  

 

 

 

 

 

 

 Após os alunos assistirem o vídeo e observar a imagem da lua trazida pelo 

professor responderão os seguintes questionamentos: 

Atividade 1 

Professor, estas imagens podem ser impressas ou copiadas dos 

endereços citados nas referências, para serem reproduzidos na TV Pendrive.  

           
 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/7930


a) Sabemos que a Lua é redonda porque já observamos isso. Mas como 

explicar seus outros formatos vistos no céu? 

b)  É comum ver nos calendários que a Lua apresenta quatro formatos distintos. 

A cada quantos dias aproximadamente a Lua muda de um formato para 

outro? 

c)  Será que a Lua exerce influências sobre os seres vivos e não vivos do nosso 

Planeta? 

 

Para responder este último questionamento o professor divide a turma em grupo 

de quatro alunos e peça que faça as seguintes pesquisas no laboratório de 

informática. 

Grupo 1: A influencia da Lua na agricultura. 

Grupo 2: A influencia da Lua nas marés. 

Grupo 3: A influencia da Lua no corpo humano (cabelo, dieta, nascimento de 

bebês). 

Grupo 4: Quais os conhecimentos dos indígenas sobre a lua, como eles a 

utilizavam no seu dia a dia. 

Grupo 5: Como os povos antigos usavam as fases da Lua. 

Grupo 6: Como foi construído o calendário lunar. 

 

 Após as pesquisa os alunos farão uma apresentação para a sala, em seguida 

sistematizarão esses trabalhos de forma a expor no mural. 

 

 Para encerrar esta atividade sobre as fases da lua os alunos serão levados ao 

laboratório de informática para trabalhar com o “Stellarium”. No anexo 1 o professor 

encontrará um tutorial de como usar essa ferramenta. No anexo 2, encontrará o 

passo a passo de como ver as fases da lua. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tempo: 2 horas/ aula  

 

AS CONSTELAÇÕES 

  

 Para instigar a curiosidade dos alunos a respeite deste assunto, o professor 

levará os alunos ao laboratório de informática para trabalhar com o software 

Stellarium No anexo 1 o professor encontrará um tutorial de como usar essa 

ferramenta. No anexo 3, encontrará o passo a passo de como ver as constelações. 

 O aluno deverá desenhar a constelação que mais lhe chamou a atenção e 

fazer um histórico sobre ela, para posteriormente apresentar para a sala.  

 Os professores juntamente com os alunos podem construir um teatro para 

representar as constelações do hemisfério sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Professor, você pode conseguir muitas imagens livres através do creative 

commons (link abaixo). Utilizando os buscadores ali disponíveis é possível 

encontrar imagens e todo tipo.  

http://search.creativecommons.org 

 

 

 

          Este teatro encontra-se no livro de ciências: BARROS, C.; PAULINO, W. 
R. Ciências – O Meio Ambiente. 5ª série.  São Paulo: Ática, 1999. 

 

 

 

Atividade 2 

http://search.creativecommons.org/


CAPÍTULO 3 - Eclipse Solar e Eclipse Lunar 

 

Objetivos 

 

 

 Entender o que é realmente o eclipse, como este vem ocorrendo ao longo dos 

séculos.  

 Observar um eclipse do Sol e/ou da Lua através do stelarium. 

 Explorar histórias de como civilizações em diferentes idades históricas 

entendia e reagia aos eclipses. 

 Produzir um painel artístico em equipes, sobre o tema eclipses.  

 

 

 

 

 

 

Tempo: 1hora/ aula  

 

OBSERVANDO ECLIPSES DO SOL E DA LUA 

 

        Neste Momento, o professor mostra aos alunos dois vídeos sobre eclipses, um 

de eclipse solar e outro de lunar, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=d1WB2LhA9sY 

Eclipse do sol Eclipse total da Lua: 

http://www.youtube.com/watch?v=RKVZmNB88KA 

 

 Logo após assistirem os vídeos os alunos produzirão um texto com os 

conhecimentos que eles possuem sobre os eclipses. 

 

    

 

 

 

Atividade 1 

http://www.youtube.com/watch?v=d1WB2LhA9sY
http://www.youtube.com/watch?v=RKVZmNB88KA


 

 

 

Tempo: 2 horas/ aula  

 

PAINEL ARTÍSTICO SOBRE OS ECLIPSES 

 

Levar os alunos no laboratório de informática para pesquisarem sobre como 

as civilizações, em diferentes idades históricas, entendiam e reagiam aos eclipses. 

Após utilizar novamente o software Stellarium para simular e observar as 

eclipses, conforme tutorial anexo 4 

 Para encerrar, os alunos em equipes de três produzirão um painel artístico 

sobre as eclipses. Para montar o painel os alunos utilizaram recortes de jornais e 

revistas, tinta guache, canetas coloridas e outros recursos. Os alunos podem ilustrar, 

por exemplo, como os chineses antigos espantavam do céu o temível dragão que 

supostamente engolia o sol e lua. Cada equipe poderá ilustrar uma história diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, leia com os alunos o artigo “Eclipse ao longo dos séculos”  que se 

encontra no  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000014522.pdf 

Atividade 2 



 

CAPÍTULO 4: Dias e Noites e as Estações do Ano. 

 

Objetivos:  

 Entender o processo de rotação e translação.  

 Compreender que os dias e noites ocorrem em função do movimento de 

rotação e que as estações do ano ao de translação. 

 Aprender o porquê as estações do ano são diferentes nos dois hemisférios. 

 

 

 

 

 

 

Tempo: 1hora/ aula  

 

PESQUISANDO SOBRE AS ESTAÇÕES DO ANO 

 

Inicie a aula mostrando aos alunos o vídeo a seguir.  Este recurso mostra 

como acontece as estações do ano. 

 

Figura 01 – Estações do Ano 

 

 

Fonte: Youtube 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=c7KaOPr-swE 

Atividade 1 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002017/0000023901.png
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002017/0000023901.png
http://www.youtube.com/watch?v=c7KaOPr-swE


 Após assistir o vídeo, os alunos em equipes de até 4 integrantes. Serão 

encaminhados ao laboratório de informática. Cada equipe deverá pesquisar temas 

referentes às estações do ano, abrangendo os seguintes subtemas:  

a) Por que existem estações do ano?  

b) O que difere uma estação da outra?  

d) Com relação aos animais e plantas o que muda com a troca de estações?  

e) Por que as estações são importantes?  

 

 

 

 

 

 

Tempo: 1hora/ aula  

 

ANALISANDO AS ESTAÇÕES DO ANO 

 

           Para mostrar as variações das estações do ano entre alguns continentes, os 

alunos assitirão o video “ Movimento de rotação e translação” disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=qc1rzryczdw . 

 Após assistir o vídeo, os alunos irão responder: Por que quando é verão no 

Brasil nos Estados Unidos é inverno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2 

http://www.youtube.com/watch?v=qc1rzryczdw


CAPÍTULO 5: Oficinas 

 

Oficina 1: VISITA AO POLO ASTRONÔMICO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO 

FOZ DO IGUAÇU 

 

Modalidade: Atividade não formal 

 

Local: Museu de Astronomia (Polo Astronômico) 

 

Tempo: 4 horas/aulas 

 

Objetivo 

 Aprender a reconhecer alguns corpos celestes. 

 Conhecer os instrumentos que foram utilizados para observar o espaço. 

 

O que os alunos vão observar no polo astronômico: 

 No hall de entrada os alunos vão observar como é o espaço universo, que 

contém exposições de réplicas em miniatura de sondas e naves espaciais, 

protótipos de planetas e simuladores do Sistema solar. No local também fica 

expostos meteoritos diversos. 

 Observatório para observar o céu real tanto diurno quanto noturno. 

 Relógio de sol Analemático 

 Plataforma de observação a olho nu. 

 Planetário 

 

Material Necessário 

 Recursos financeiros da APMF do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre 

EFMP.  

 

 Após visita ao polo astronômico o professor conversará com os alunos sobre a 

mesma. Esse diálogo pode ser norteado pelas seguintes questões: 

a) O que você achou mais interessante na visita? 

b) O que você aprendeu sobre os planetas durante a visita? 



c) Você já tinha visto um relógio do sol antes? O que achou? 

d) Qual foi o corpo celestial mais brilhante que você observou durante a visita? Esse 

corpo celestial pode ser observado sem a utilização de um observatório 

e) O que você achou dos protótipos e simuladores que viram no hall de entrada? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficina 2: FEIRA DE CIÊNCIAS 

 

Modalidade: Ensino não formal 

 

Local: Pátio ou sala do Colégio. 

 

Tempo: 12 horas/aulas 

 

Objetivo 

  Contextualizar a ciência de forma lúdica para fácil entendimento do aluno e 

demais membros da comunidade escolar 

 Produzirem e transmitirem o conhecimento através de experimentos e 

simulações dos conteúdos relacionados à Astronomia. 

 Despertar o gosto pela pesquisa 

  Estimular a curiosidade promovendo a interação dos alunos e o espírito de 

cooperação. 

 

Material  

Aqueles que serão utilizados para confeccionar os trabalhos e experimentos que 

serão expostos na feira de ciências. 

  

Professor, após conversação, peça aos alunos que escreva um texto sobre a 

visita feita, ressaltando o que aprendeu. O mesmo deverá ser feito em folha 

separada e entregue no final da aula.  

  



Trabalhos que irão ser expostos para a Comunidade Escolar na Feira de 

Ciências: 

1. Mural com o resultado da pesquisa da atividade 1 (Capítulo 2) 

2. Painel artístico sobre as eclipses da atividade 2 (Capítulo 3) 

3. Teatro representando as constelações do hemisfério sul da atividade 2 

(Capítulo 2) 

4. Experimento: Entendendo as estações do ano com uma bola de isopor. 

Disponível em: http://www.pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=219&ATIVIDADE+2+ENTENDENDO+AS+ESTACO

ES+DO+ANO+COM+UMA+BOLA+DE+ISOPOR 

5. Experimento: Duração do Dia e da Noite. Disponível em: 

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

edanoite 

6. Experimento: Fases da Lua e Eclipses numa Caixa de Papelão. Disponível 

em: http://www.pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=575&FASES+DA+LUA+E+ECLIPSES+NUMA+CAI

XA+DE+PAPELAO 

7. Experimento: Eclipse Lunar. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12919 

8. Maquete do Sistema solar 

9. Experimento: Movimento Diário e Anual Aparente do Sol. Disponível em:  

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

pacialmovime 

10. Experimento: Estações do Ano. Disponível em: 

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

o 

11.  Sugestões de outros experimentos relacionados ao assunto. Acesse o site: 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala02/index2.asp 

 

 

            

 

 

 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=219&ATIVIDADE+2+ENTENDENDO+AS+ESTACOES+DO+ANO+COM+UMA+BOLA+DE+ISOPOR
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=219&ATIVIDADE+2+ENTENDENDO+AS+ESTACOES+DO+ANO+COM+UMA+BOLA+DE+ISOPOR
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=219&ATIVIDADE+2+ENTENDENDO+AS+ESTACOES+DO+ANO+COM+UMA+BOLA+DE+ISOPOR
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_duracaododiaedanoite
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_duracaododiaedanoite
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=575&FASES+DA+LUA+E+ECLIPSES+NUMA+CAIXA+DE+PAPELAO
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=575&FASES+DA+LUA+E+ECLIPSES+NUMA+CAIXA+DE+PAPELAO
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=575&FASES+DA+LUA+E+ECLIPSES+NUMA+CAIXA+DE+PAPELAO
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12919
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_exploracaoespacialmovime
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_exploracaoespacialmovime
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_estacoesdoano
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_estacoesdoano
http://www.feiradeciencias.com.br/sala02/index2.asp


Oficina 5: CONHECENDO O SOFTWARE STELLARIUM 

 

Modalidade: Simulação 

 

Local: Laboratório de Informática 

 

Tempo: 4 horas/aulas 

 

Objetivo 

. 

 Oportunizar aos alunos o conhecimento do software Stellarium como 

ferramenta de ensino e aprendizagem de Astronomia. 

 Observar com acontece as fases da lua e eclipses no Software Stellarium 

 

Material Necessário: 

 Computador 

 

 

       O passo a passo de como utilizar o software Stellarium encontra-se no anexo 1. 



METODOLOGIA 

 

             Para introduzir os conteúdos serão realizados questionamentos, 

conversação após observação de fotos, imagens, palavras-chave e apresentação de 

vídeos sobre astronomia. Para a realização das atividades propostas além das aulas 

expositivas o uso da tecnologia será imprescindível.  Os alunos utilizarão o 

laboratório de informática para pesquisas e simulações somando a isso  questões 

descritivas/objetivas      

         Durante todo o trabalho é importante que o professor incentive e oriente 

seus alunos, para que eles sejam criativos em suas ações. E a partir da 

problematização inicial serão desenvolvidos os conceitos e as definições através de 

textos, vídeo e simulador on line. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

Texto 1: O USO DO STELLARIUM 

1° Passo: Baixar e instalar o software. O download do arquivo de instalação pode 

ser feito no site oficial (www.stellarium.org), ou no portal Baixaki 

(http://www.baixaki.com.br/download/stellarium.htm).  

2° Passo: Instalado o aplicativo. Acessar o menu iniciar, programa, Stellarium e 

clicar o ícone correspondente. Após abrir o programa. 

  

 

Inicialmente informar a sua localização. Isso é feito clicando no ícone janela 

localização, que se encontra na barra de ferramentas do aplicativo e pode ser 

acessada percorrendo com o cursor o canto inferior esquerdo da tela. Na janela que 



se abrirá existe uma caixa de busca (que tem uma lupa do lado direito) onde você 

pode digitar sua cidade. Feito isso clica sobre ela, marca, no canto inferior esquerdo 

da janela o item utilizar como padrão e pronto, da próxima vez que utilizar o 

Stellarium ele já carregará o céu, com a respectiva configuração celeste da região 

onde você mora. 

3° Passo: A próxima etapa clica na aba CÉU, no item paisagem você escolherá o 

tema adequado para sua utilização e aparecerá na tela.  

Nessa janela você também poderá configurar outros parâmetros do aplicativo, 

o brilho e a cintilação das estrelas. Modifique os valores e compare o resultado com 

o céu real. Já na aba MARCADORES, sugiro que escolha a opção PERSPECTIVA, 

que mantém a linha do horizonte, o que ajuda bastante no momento das 

observações. 

4° Passo: Pesquisando um objeto celeste clicando no item JANELA DE PROCURA,        

ou da caixa de ferramentas, temos uma caixa de busca, na qual podemos encontrar 

algum objeto específico, cuja posição no céu não conhecemos. Nas imagens abaixo, 

mostro a busca e a localização de Saturno. 



        Uma vez encontrado o objeto, ele fica marcado com quatro traços vermelhos. 

Na verdade é possível visualizar o objeto com mais detalhes, ou em campo visual 

panorâmico. Para aproximar, pode-se utilizar a tecla “/” (barra comum) e para afastar 

a tecla “\” (barra invertida). Outra maneira de realizar o mesmo procedimento é com 

o uso das teclas PAGE UP e PAGE DOWN. 

4° Passo: Na barra de tarefas inferior existem diversas outras funções muito 

importantes, que veremos agora, da esquerda à direita: 

 

 

 

1- O primeiro item permite a apresentação das linhas das constelações. As linhas 

imaginárias que surgem unindo estrelas de determinada região, favorecem e 

facilitam a identificação das constelações. 

2- No próximo item pode-se acrescentar ou retirar os nomes das constelações  

3- No item que segue, é possível mostrar a representação artística das constelações 

(ARTE DE CONSTELAÇÕES), identificando cada símbolo correspondente ao seu 

nome 

4- Os próximos dois itens, GRELHAS EQUATORIAL e AZIMUTAL 

5- Os itens SUPERFÍCIE, PONTOS CARDEAIS e ATMOSFERA, respectivamente, 

permitem a visualização da superfície terrestre, você pode usar esse recurso, para 

tirar a superfície, caso queira observar algum objeto que esteja abaixo da linha do 

horizonte, verificar durante o dia quais corpos celestes estão no céu naquele 

momento.       

 

 



6- A utilização dos dois itens, permite ao usuário exibir NEBULOSAS  e PLANETAS. 

7- Centrar no objeto selecionado (barra de espaço), o aplicativo centraliza na tela um 

objeto selecionado 

8- As últimas funções desta barra de ferramentas estão relacionadas à condução do 

tempo. O primeiro ícone DIMINUI A VELOCIDADE DO TEMPO; no segundo, o 

tempo retorna a sua VELOCIDADE NORMAL; no terceiro, volta do TEMPO REAL; 

no último é possível AVANÇAR O TEMPO. 

  9- O próximo item é o ícone de SAIR, FECHAR O PROGRAMA.  

 

 

 Este tutorial foi elaborada por Anderson Freitas e adaptada por Edineia Maria 

Barbosa. 

REFERÊNCIA 

 

FREITAS, A. Filhos de Oort. Disponível em: 

<http://filhosdeoort.blogspot.com.br/2011/03/utilizando-o-stellarium.html>. Acesso em: 15 

nov.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

Texto 2: COMO VER AS FASES DA LUA NO STELLARIUM 

1° Passo: Abrir o programa Stellarium. Percorre com o cursor o canto inferior 

esquerdo da tela. Na janela que se abrirá existe uma caixa de busca (que tem uma 

lupa do lado direito) onde você ao clicar abrirá outra janela, digite “Lua” e de “Enter”, 

que automaticamente você encontrará o astro. 

 

 

2° Passo: Na barra de tarefas inferior desative as funções superfície e atmosfera  

 para que possa visualizar a lua mais nídida. 

3° Passo: Ao clicar na visualização ocular a lua aumentará de tamanho   

 

 

 

 



4° Passo: Ao clicar na função avançar o tempo três vezes , observará as 

mudanças das fases da lua. 

5° Passo: Para o tempo voltar ao normal clique em definir a hora atual . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

             

Texto 3: COMO OBSERVAR AS CONSTELAÇÕES 

 

1° Passo: Abrir o programa Stellarium. Na barra de ferramenta inferior, clique em 

“linha da constelação”, “atmosfera”. 

 

 

2° Passo: Percorre com o cursor o canto inferior esquerdo da tela. Abrirá uma caixa 

de busca, clique na terceira função de cima para baixo, vai surgir uma janela onde 

existe outras funções, clique em “mitologia”, depois vá clicando e observando o que  

acontece. 

                 

 

 

   



3° Passo: Clicando em “linha das constelações”, primeira função da barra de 

ferramentas, irá aparecer as linhas das constelações 

 

4° Passo: Clicando em “linha das constelações” e “arte das constelações” primeira e 

terceira função da barra de ferramentas, irá aparecer as linhas e arte das 

constelações 

 

5° Passo: Para trocar as mitologias, volte ao  2° passo. Para cada uma a tela ficará 

diferente. Se possível, explore  todas. 

 

 

 

 

 



Mitologia “Chinês”                                                      

 

 

Possui apenas linha e não possui arte 

 

 

Mitologia “tupi guarani” 

 

Professor, a única mitologia que contém arte é a ocidental. 



ANEXO 4 

 

Texto 4: COMO OBSERVAR AS ECLIPSES NO STELLARIUM 

 

1° Passo: Abrir o programa Stellarium.  

2° Passo: Para observar a eclipse do sol temos que mudar a cidade de localização 

indo na barra de ferramenta e seguindo o 2° passo do anexo 1, digita o nome da 

cidade em que ocorrerá o eclipse, procurando na internet. Digite o nome: Ex. Rio de 

Janeiro. 

                  

3° Passo: Siga as instruções do anexo 2 ( 1°, 2°, 3° passos). E localize o sol. 

                                              

4° Passo: Na barra de ferramenta no canto inferior da tela, clique na janela de 

data/hora, digite a data na ordem ano/mês/dia. (2006/03/29). 

                                                       



5° Passo: Clicando na função “aumentar a velocidade do tempo ou diminuir” 

 observe o que acontece com o sol. 

            

 

 Para observar o eclipse da lua é só seguir os mesmos passos deste anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

IMAGENS DA LUA 

 

 

REFERÊNCIA 

IMAGEM. Fases da Lua. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagem/6ciencias/4fase

s_lua.jpg>. Acesso em: 27 de nov. 2012. 

IMAGEM. Lua Cheia. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/6fisica/2lcheia.j

pg>. Acesso em: 27 de nov. 2012. 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagem/6ciencias/4fases_lua.jpg
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagem/6ciencias/4fases_lua.jpg


ANEXO 6 

 

CALENDÁRIO 2013 

 

REFERÊNCIA 

IMAGEM. Calendário 2013. Disponível em: <http://fasesdalua.ilhaterceira.net/>. Acesso em: 

27 de nov. 2012. 

ANEXO 7 



 

IMAGENS SOL, TERRA, LUA E SISTEMA SOLAR 

 

Figura 1: SOL 

 

 

 

Figura 2: TERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3: Lua 

 

 

 

Figura 4: Sistema Solar 

 

 

Referência 

IMAGENS. Disponível em: <http://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=pt-

BR&source=hp&biw=1366&bih=644&q=sistema+solar&gbv=2&oq=sistema+solar&aq

=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1921l4992l0l6360l13l13l0l4l4l0l460l2688l0.1.4.

2.2l9>. Acesso em: 24 de nov. 2012. 

 

 

 


