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1.IDENTIFICAÇÃO 

Título Astronomia: Por que e para que aprendê-la  

Autor Márcia Fabiane de Azevedo dos Santos 

Disciplina/área Ciências 

NRE União da Vitória 

Escola de 

implementação 

Colégio Estadual Professora Orlanda Distefani Santos – 

Ensino Fundamental e Médio. 

Município São Mateus do Sul 

IES UNESPAR/FAFIUV – Campus União da Vitória 

Prof. Orientador Rogério Antonio Krupek 

Palavras-chave Astronomia; recursos didáticos; Ciências 

Formato Caderno Pedagógico 

Público-alvo Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

Resumo Astronomia: Por que e para quê aprendê-la, é um projeto que 

foi desenvolvido pensando na importância que o conhecimento dessa 

ciência tem em nosso dia a dia. Porém, a forma como os temas 

ligados a Astronomia são trabalhados em sala de aula, normalmente 

apenas como conteúdos livrescos repassados aos alunos, 

distanciam esta Ciência do cotidiano dos mesmos. Assim, a 

Astronomia é vista como algo distante, impossível de se visualizar de 

modo mais concreto e difícil de compreender como parte constituinte 

do dia-a-dia dos alunos. Neste sentido, este projeto tem o intuito de 

tornar significativa a aprendizagem desse conteúdo, sem perder seu 

caráter científico nem, tampouco, tornar-se complexa, fazendo com 

que os alunos compreendem os astros e os fenômenos astronômicos 

relacionando-os com sua vida cotidiana. Os objetivos serão 

desenvolvidos explorando-se vários recursos didáticos como 

internet, revistas, cartazes, livros, jogos, modelos didáticos, filmes e 

slides, pois a inclusão de recursos é necessária para a melhoria na 

qualidade do ensino e aprendizagem, isso, quando feita de maneira 

planejada, sistemática e articulada, portanto, o professor deve 

desempenhar seu papel de mediador do conhecimento para que o 

ensino se efetive de modo satisfatório e afaste uma visão que 

divulgue a Astronomia como uma matéria aborrecida, simplesmente 

cheia de fatos a aprender, mas trazendo-a com uma abordagem que 

enxergue o ensino dessa Ciência como uma atividade criativa repleta 

de recursos a serem explorados. 
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2.APRESENTAÇÃO 
 
 

A Astronomia é uma Ciência muito antiga e fundamental na formação do 

cidadão, ela envolve uma combinação de ciência, tecnologia e cultura e é uma 

ferramenta poderosa para despertar o interesse em ciências exatas e naturais como 

Física, Química, Biologia e Matemática, inspirando os jovens às carreiras científicas e 

tecnológicas e ainda, mostra ao cidadão de onde viemos, onde estamos e para onde 

vamos.  

A Astronomia nos auxilia na compreensão de fenômenos naturais, como a 

duração dos dias, semanas, meses e anos, e conhecendo mais sobre essa ciência é 

possível agir e pensar sobre as possíveis influências que ela exerce sobre nossa vida, 

pois é uma forma de usar os astros para além da compreensão, ou seja, seu 

conhecimento pode ser utilizado em atividades muito práticas, como prever as marés 

e estudar a queda de asteroides sobre nosso planeta, 

Dentre as várias áreas da Ciência, a Astronomia é considerada como uma das 

primeiras investidas intelectuais do homem no sentido da compreensão do Universo, 

tanto é verdade, que sua origem se deu quando houve a necessidade do homem pré-

histórico conhecer, medir e prever as variações climáticas.  

Observando  a importância da Astronomia em nosso dia a dia e por ser uma 

ciência apaixonante, de sonhos, de constantes atualizações e descobertas, o presente 

projeto justifica-se por uma série de fatores como: é uma ciência que estimula 

ativamente a curiosidade, gera indagações, busca soluções, auxilia na compreensão 

e reflexão dos fenômenos astronômicos ocorridos no  cotidiano, bem como a 

interferência que esses fenômenos exercem em nossa vida e por fim, aguça a 

curiosidade dos alunos em observar os astros e analisá-los. 

Sem perder seu caráter científico e nem tampouco tornar-se complexo para a 

faixa etária escolhida, com as atividades desenvolvidas junto aos alunos do sexto ano 

do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Professora Orlanda Distefani Santos – 

Ensino Fundamental e Médio pretende-se, com o desenvolvimento deste projeto, 

sensibilizá-los e motivá-los no interesse pela Astronomia.  

Verificando a forma como os temas ligados a Astronomia são trabalhados em 

sala de aula, normalmente apenas como conteúdos livrescos repassados aos alunos, 

esta metodologia acaba distanciando esta Ciência do seu cotidiano. Sendo assim, a 
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Astronomia é vista como algo distante, impossível de se visualizar de modo mais 

concreto tornando-se difícil de compreendê-la como parte constituinte do dia-a-dia dos 

alunos.  

Neste sentido, a maior dificuldade está em como levar os alunos a compreender 

os astros e os fenômenos astronômicos relacionando-os com sua vida cotidiana e 

também em como despertar o interesse deles em observar os astros. 

 Ao elaborar este Caderno Pedagógico, pretende-se trabalhar a Astronomia de 

modo diversificado através de atividades lúdicas e com uma abordagem que enxergue 

o ensino dessa Ciência como uma atividade criativa e contextualizada repleta de 

recursos a serem explorados afastando uma visão que a divulgue como uma matéria 

aborrecida, simplesmente cheia de fatos a aprender, tornando assim, o ensino da 

Astronomia significativo. Os conteúdos básicos que serão abordados neste caderno 

são: Universo, Sistema Solar, Astros (satélites, planetas, meteoros, meteoritos, 

cometas, estrelas e asteroides), Movimentos de Rotação e Translação e Eclipses 

Solar e Lunar. 
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3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Este caderno foi produzido com a intenção de colaborar com o trabalho do 

professor em sala de aula de maneira simples e lúdica conteúdos de Astronomia, nele 

utilizamos vários recursos didáticos, com finalidades e objetivos que determinam que 

o professor, ao aplicar este caderno, auxilie no desenvolvimento de atitudes e 

aquisição de conhecimentos. 

           Tendo como pressuposto que o aluno é o agente da sua própria aprendizagem, 

propõe-se uma metodologia em que os conceitos são construídos a partir da 

experiência de cada um e de situações concretas estabelecendo assim maior ligação 

da Astronomia com a vida real. 

  Neste contexto, destaca-se a importância das atividades diversificadas, as 

quais deverão contribuir para o desenvolvimento do pensamento científico, levando o 

aluno a pensar, experimentar, avaliar e ainda reforçar as atitudes de autonomia e de 

cooperação. 

 Cabe ao professor, de acordo com a realidade da turma, encontrar o equilíbrio 

entre o número de trabalhos individual e de grupo (a realizar dentro e fora da aula), 

assim como o espaço para a sua intervenção. Parte-se, quando possível, de 

problemas e situações experimentais para que o aluno ascenda gradualmente à 

formalização dos conceitos. Também é importante estabelecer conexões entre os 

diversos temas de forma a proporcionar uma oportunidade de relacionar os vários 

conceitos, promovendo uma visão integrada da Astronomia. 

Na concretização da metodologia proposta cabe ao professor ser 

simultaneamente dinamizador e regulador do processo de ensino-aprendizagem, 

criando situações motivadoras e adaptando uma estratégia que implique o aluno na 

sua aprendizagem e desenvolva a sua iniciativa. Para verificar o nível de 

aprendizagem será aplicado um pré-teste antes da aplicação do projeto e depois será 

aplicado o pós-teste. 

Para facilitar a intervenção do professor neste processo, o material didático, 

chamado aqui de Caderno Pedagógico, foi dividido em 4 unidades didáticas, cada 

uma delas apresenta conteúdo estruturante, conteúdo específico, conteúdos básicos, 

objetivos, texto de apoio e metodologia. 
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Como forma de avaliação do rendimento escolar e aprendizado por parte dos 

alunos, serão feitos testes pré e pós aplicação do conteúdo. Tanto o pré-teste quanto 

o pós teste serão constituídos de uma parte qualitativa e uma parte quantitativa. A 

avaliação qualitativa será feita através de uma redação sobre o tema trabalhado, onde 

serão averiguados os conhecimentos prévios e posteriores dos alunos, bem como a 

capacidade de compreensão do tema trabalhado de modo diverso. A avaliação 

quantitativa consistirá na aplicação de um questionário contendo questões de múltipla 

escolha e dissertativas, com o intuito de se obter um valor numérico pré e pós 

aplicação dos conteúdos 

 

UNIDADE DIDÁTICA I – Introdução ao Estudo da Astronomia 
 

 História da Astronomia 

 Personalidades que marcaram a história da Astronomia (cientistas, filósofos e 

astrônomos) 

 Instrumentos de observação celeste 

 
UNIDADE DIDÁTICA II – Origem e Evolução do Universo 
 

 Big Bang 

 Expansão do Universo 

 Origem dos elementos 

 Gravitação Universal 

 
UNIDADE DIDÁTICA III – Os astros e suas características 
 

 Estrelas 

 Planetas 

 Asteroides 

 Meteoros e meteoritos 

 Cometas 

 Satélites naturais 

 
UNIDADE DIDÁTICA IV – O Sistema Solar 
 

 Formação e composição do Sistema Solar 

 Modelos heliocêntrico e geocêntrico 

 Movimentos celestes e terrestres 

 Eclipses 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

   A Astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes, seus movimentos, 

características e composição, e com o estudo dessa ciência espera-se, segundo 

TRINDADE (2007, p.137), “formar cidadãos de mentes abertas que vivenciam e 

entendem, cada vez mais, o seu papel na vida social do Planeta”.         

Pretende-se através deste projeto de pesquisa, apresentar aos professores da 

rede estadual de ensino do Paraná, uma proposta de ensino para o conteúdo 

estruturante Astronomia, que consta nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

do Paraná para o 6º ano e incentivar as pessoas à observar o céu de uma maneira 

diferente, entendendo as coisas que ocorrem com os mais diversos astros e 

relacionando-os aos fenômenos do cotidiano. “Sendo assim, um dos maiores 

estímulos da Ciência é o simples prazer de descobrir coisas, de aprender algo novo 

acerca do mundo à nossa volta e de nós mesmos” (TRINDADE, 2007, p.138).  

Este projeto, tem ainda o intuito de tornar a aprendizagem desse conteúdo 

estruturante significativo, sem perder o seu caráter científico nem, tampouco, tornar-

se complexo para essa faixa etária, sem levar em consideração que, para muitos 

professores, este conteúdo é uma novidade.   

Considerando que a Astronomia é a mais antiga das Ciências e o ensino da 

Astronomia é fundamental na formação de um cidadão, pois através dela o ser 

humano pode se reconhecer como um ser integrante do Universo e morador de um 

frágil planeta que precisa de cuidados especiais para manter a vida sobre ele. Para 

tanto, o aluno precisa aprender a compreender que acontecimentos simples do dia a 

dia são fenômenos astronômicos sem os quais não existira vida e, para que essa 

compreensão ocorra, o professor precisa estar bem preparado, pois como diz 

TRINDADE (2007, p.165) “é um aprendizado com aspectos práticos e críticos de uma 

participação no romance da cultura científica, ingrediente primordial da saga da 

humanidade.” 

Vê-se a importância de estudar Astronomia num trecho onde CRUZ (2010, 

p.87) diz:  

As questões da astronomia estão diretamente ligadas aos fenômenos da 
natureza. As relações de interdependência que se observam entre os seres 
vivos e os astros do universo, principalmente Terra, Lua, Sol, são 

fundamentais para a manutenção dos ecossistemas. 
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Com isso percebe-se na prática a relação entre os fenômenos cotidianos e a 

astronomia, por exemplo, no inverno onde a incidência de raios solares é menor, 

ocorre menos fotossíntese, portanto o pasto não cresce muito, o gado não engorda e 

por consequência, o preço sobe. Estabelece–se aqui uma relação entre o ‘para que’ 

e o ‘por que’ estudar Astronomia, pois ela faz parte de nossa vida e sofremos influência 

dos astros cotidianamente. 

A princípio, este projeto propõe o resgate da prática de observar o céu, prática 

que, no passado, serviu como fonte de inspiração e de conhecimento para muitos e 

que deu origem à mais antiga das ciências e que, na atualidade, está tão presente 

nos meios de comunicação e, ao mesmo tempo, ficando incompreensível para a 

maioria da população. 

Segundo Nogueira (2009, p.10), o estudo da Astronomia é sempre um começo 

para se retornar ao caminho da exploração, e por esse motivo deve-se fazer com que 

os alunos compreendam e interajam com essa realidade de exploração espacial com 

a missão de construir e transformar uma sociedade por meio do conhecimento. Como 

diz CRUZ (2012, p.443), “a astronomia é uma ciência complexa, mas ao mesmo tempo 

encantadora”. 

Hoje se percebe a grande dependência da sociedade nos avanços da Ciência 

e suas tecnologias, portanto, a importância da Ciência é inquestionável, pois já fazem 

parte de suas ações diárias e é por isso a grande importância de adquirir o 

conhecimento científico para se tornar apto a participar criticamente de discussões 

sobre a real consequência desses avanços e poder utilizá-los de modo crítico em suas 

ações cotidianas.  

[...] a educação científica assume um papel de vital importância na formação 
dos jovens cidadãos do século XXI que possuem uma visão mais ampla e 
panorâmica do mundo e da vida, o que impõe aos professores dos espaços 
curriculares da Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 
tecnologias uma visão dos processos de ensino aprendizagem. Necessitam 
assim uma atenção especial às novas descobertas da Ciência e tecnologia 
que permeiam o cotidiano dos cidadãos dos novos tempos. (TRINDADE, 
2007, p.161) 

 
Como professores, devemos reconhecer a motivação natural que os 

estudantes têm para o tema Astronomia, pois ele é vivenciado diariamente através de 

situações comuns compartilhadas muitas vezes entre as gerações no que diz respeito 

a afirmações do tipo, “Vejam as três Marias”, “Olhem o Cruzeiro do Sul”, essas 

afirmações nos reportam à imagem de estrelas, planetas, enfim a uma infinidade de 

corpos celestes que tanto fascinam e nos atraem. 
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É interessante ressaltar que ao estudar a história da Ciência percebe-se que a 

Ciência e a religiosidade sempre andaram juntas. Praticamente não havia diferenças, 

como as que conhecemos hoje, o homem não conseguia dissociar uma da outra. E 

foi graças a essa associação que muitas das descobertas foram feitas, ao se tentar 

encontrar deuses em observações prolongadas dos céus. Temos como exemplo 

desse fato a descoberta do primeiro calendário:   

[...] Olhando para o céu a procura de deuses, o seu pedido era para que 
pudesse entender as transformações que ocorriam em  seu  meio a partir do 
movimento dos astros. Surgiu daí o primeiro calendário. Desse movimento 
dos astros, começou a relacionar e entender as transformações das 
estações. [...] Isso tinha certamente origem divina, eram forças que ele não 
podia, como não podemos, controlar, mas que algo ou alguém podia... 
(TRINDADE, 2007, p.141). 

 

Atualmente, com o avanço e o crescimento cada vez maior de tecnologias e o 

desenvolvimento de pesquisas mais avançadas a respeito dos astros é necessário 

que o professor como mediador do conhecimento veja a importância de rever 

conceitos e posturas a respeito dessas ações para que possa contribuir para a 

formação de seus educandos de modo a possibilitar uma discussão crítica acerca 

desses avanços na Ciência e da necessidade fundamental de uma formação 

continuada, pois essas contribuições da ciência são determinantes para a vida das 

pessoas em geral. Como diz TRINDADE (2007, p.154): “a formação desse profissional 

deve possibilitar a construção de um perfil crítico e autônomo capaz de confrontar-se 

com as situações surgidas na sala de aula.” 

Para que o conhecimento científico e tecnológico seja constituído como cultura 

se faz necessário direcioná-lo de modo que o aluno tenha uma apropriação crítica 

desses conhecimentos e então, possa efetivamente incorporá-los na sociedade.  A 

presença da ciência e da tecnologia no mundo justifica a necessidade de seu ensino. 

Observa-se que a tecnologia está presente em todas as ações humanas e por isso o 

conhecimento desses recursos deve estar presente no trabalho docente, vejamos, por 

exemplo, como o uso dos telescópios tem permitido significativos avanços no estudo 

e conhecimento sobre o Universo. A abordagem científica dos conteúdos e suas 

tecnologias com o uso de diversos recursos vêm de encontro a nossa proposta que é 

a formação cultural, ou seja, quando o aluno estiver afastado da escola tenha 

consciência que sua formação está além dos muros da escola e que terá condições 

de continuar sua formação. Como diz DELIZOICOV (2009, p.70), “a educação escolar 
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tem um papel a desempenhar e uma parcela de contribuição a dar no processo de 

formação cultural de nossos jovens.” 

A escola formal é somente um dos espaços em que as explicações e as 
linguagens são construídas. O ser humano sujeito de sua aprendizagem, 
nasce em um ambiente mediado por outros seres humanos, pela natureza e 
por artefatos materiais e sociais. Aprende nas relações com esse ambiente, 
construindo tanto linguagens quanto explicações e conceitos, que variam ao 
longo de sua vida, como resultado dos tipos de relações e de sua constituição 
orgânica. (DELIZOICOV, 2009, p.130) 

           
Portanto deve-se trabalhar com a inclusão de recursos no processo de ensino-

aprendizagem, levando em consideração que a produção do conhecimento é um 

processo dinâmico que envolve transformações na compreensão dos fenômenos e 

que ele não é pronto e acabado, porém para sua compreensão deve-se entender que 

este conhecimento foi construído historicamente, por isso não se deve descartar a 

dinâmica que o produziu. 

Ao se deparar com uma realidade, em que nossos alunos aprendem em vários 

ambientes e com os mais diversos recursos possíveis para-se para refletir que a nossa 

maior gratificação se dá quando nossos alunos aprendem, ou seja, quando estão 

crescendo e descobrindo o mundo. A aprendizagem é um processo interno que ocorre 

como resultado da ação de um sujeito e o papel do educador é mediar, criar 

condições, facilitar a ação do aluno de aprender e ele só irá construir seu 

conhecimento quando houver uma interação entre ele e o meio em que vive. Como 

diz DELIZOICOV (2009, p.123): “sabe-se, com base na convivência cotidiana, que as 

pessoas aprendem o tempo todo”. 

          Ao selecionar os conteúdos que serão administrados o professor precisa ter em 

mente qual a importância que esses conhecimentos terão na vida de seus alunos, na 

formação de sua cidadania e em sua capacidade de explicar os fenômenos que 

acontecem e como agir sobre eles. Para que isso realmente ocorra é necessário que 

no ensino de Ciências, a Astronomia seja contextualizada, como diz CRUZ (2010, 

p.154): “Contextualizar é reintegrar o conhecimento no contexto, ou seja, é vê-lo 

existindo no sistema, é dar um sentido prático, é dar uma estratégia fundamental para 

a construção de significações.”                                                                                                

A organização de conteúdos, materiais e atividades fazem parte da rotina dos 

professores, para conduzir da melhor maneira sua prática escolar, pois sabe-se que 

a aprendizagem faz-se na ação, e é no trabalho que os conceitos são apreendidos. 
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Portanto, deve-se oferecer aos aprendizes o acesso a várias formas de lidar com os 

conhecimentos, desafiando-os a usá-las, repetidamente e de várias formas.  

Ainda hoje se observa que o livro didático continua sendo o principal 

instrumento de trabalho embasando a prática docente, porém sabe-se que contém 

muitas deficiências e limitações, por isso o professor não deve se ater somente a esse 

instrumento e sim explorar toda fonte de conhecimento que estiver ao seu alcance 

como internet, revistas, planetários, museus, cartazes.... Com isto, melhora-se o 

processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração que estes instrumentos 

devem fazer parte desse processo de maneira planejada, sistemática e articulada. É 

necessária a inclusão de recursos para a melhoria na qualidade do ensino e 

aprendizagem. Como diz DELIZOICOV (2009, p.37): 

....o professor não pode ser refém dessa única fonte, por melhor que     venha 
a tornar-se sua qualidade. Assim o universo das contribuições paradidáticas, 
como livros, revistas, suplementos e jornais, videocassetes, CD-ROM, TVs 
educativas e de divulgação científica (sinal a cabo ou antena parabólica) e 
rede Web precisa estar presente e de modo sistemático na educação 
escolar. 

                             
Um dos recursos que não podemos ignorar são os filmes sobre temas 

específicos das Ciências que se pode trazer para a sala de aula para promover 

debates e questionamentos de modo a gerar o interesse dos alunos e os induzam a 

aprendizagem.  

Os filmes, nas suas diversas modalidades, constituem um  recurso didático 
que permite aos educandos construir e modificar conceitos e visões do 
mundo. Além de facilitarem o processo de ensino-aprendizagem, tornam as 

aulas mais diversificadas e atraentes. (GUIMARÃES, 2009, p.33): 
 

É imprescindível que o professor oriente a ação dos alunos para que se possa 

obter os melhores resultados possíveis, para isso o professor, ao preparar uma aula 

com filmes precisa ter em mente que este deve ser articulado com os conteúdos 

conceituais, habilidades e atitudes que serão trabalhadas, conhecer o enredo e os 

pontos que serão explorados e a faixa etária. 

  Não podemos esquecer a importância da inclusão de jogos no processo de 

ensino-aprendizagem, pois como é de conhecimento que além de exercitar o corpo, 

os sentidos e as aptidões, também prepara os indivíduos para as relações sociais, 

desenvolvendo um senso de iniciativa e auxílio mútuo. Como diz CRUZ (2010, p. 275): 

“Jogar contribui para a formação intelectual da criança, para a construção do 

pensamento formal [...]. Não restam dúvidas de que o jogo, por possuir uma fertilidade 
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pedagógica, tem uma participação importante, essencial, na educação dos 

indivíduos.” 

 
  Trabalhando com uma variedade de recursos didáticos no ensino de 

Astronomia espera-se que o professor contribua no desenvolvimento de diversas 

habilidades como observação, geração de perguntas, entre outras.  

                                              ...a habilidade de observação é importante não apenas para o indivíduo, 
mas também para o desenvolvimento mais amplo do conhecimento e do 
entendimento científicos dentro da comunidade científica maior. No 
passado, grandes saltos no desenvolvimento de ideias científicas ocorreram 
a partir de um ponto de partida, no qual uma pequena e possivelmente 
inusitada observação levou à busca de uma nova explicação para as 
observações ou para as incoerências existentes. FOREMAN (2010, p.55): 

 

Vemos aqui a importância do uso de diversos recursos para tornar a 

aprendizagem da Astronomia significativa, pois aprender um fenômeno é procurar 

compreendê-lo, analisá-lo, relacionar àquilo que se observa com o que se sabe, 

confrontá-los com observações e saberes anteriores, elaborar previsões, comprová-

las ou não, analisar a repercussão do fenômeno em outros fenômenos, procurar e 

analisar sua variabilidade. 

Situações como essas requerem um professor que estuda, planeja, estabelece 

metas, um professor que atue como investigador, ou seja, o professor deve 

desempenhar seu papel de mediador do conhecimento. 

 Para que o ensino se efetive de modo satisfatório, pudemos observar no 

transcorrer deste projeto que nosso maior desafio, enquanto professores do ensino 

fundamental, é afastar uma visão que divulgue a Astronomia como uma matéria 

aborrecida, simplesmente cheia de fatos a aprender. Essa visão poderá ser 

substituída por uma abordagem que enxergue o ensino dessa Ciência como uma 

atividade criativa repleta de recursos a serem explorados.  
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5. MATERIAL DIDÁTICO 
 
 

 

 

 

 

5.1.1 – Conteúdo Estruturante 

Astronomia 

 

5.1.2 – Conteúdo Básico 

Universo 

 

5.1.3 – Conteúdos Específicos 

I. História da Astronomia 

II. Personalidades que marcaram a história da Astronomia: cientistas, filósofos e 

astrônomos 

III. Instrumentos de observação celeste 

 

5.1.4 – Objetivos 

I. Conhecer a história da Astronomia e relacionar sua importância para as atividades 

cotidianas dos seres humanos através dos tempos. 

II. Conhecer algumas personalidades e suas contribuições que marcaram a história 

e evolução da Astronomia. 

III. Identificar e conhecer alguns instrumentos de observação celeste como lunetas, 

telescópios, esfera armilar, astrolábio e sextante. 

 

 

5.1.5 – Texto de apoio para o professor  

O estudo dos astros, foi uma atividade que abriu as portas do mundo para os 

seres humanos desde a antiguidade, pois suas atividades terrenas eram marcadas 

pela posição das estrelas. A Astronomia é a mais antiga das ciências e seu surgimento 

só foi possível não somente pela fascinação natural que o firmamento exerce, mas 

sobretudo, das necessidades práticas humanas quando da época de seu surgimento. 

5.1. UNIDADE DIDÁTICA I  

Introdução ao Estudo da Astronomia 
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A Astronomia é uma ciência que não conhece limites, ela estuda os corpos 

celestes, seus movimentos, características e composição. Ela tenta responder às 

perguntas fundamentais: De onde viemos? Estamos sós? Apesar disso, ainda é uma 

ciência na qual os amadores podem ter um papel importante. 

Essa ciência é importante para a sociedade, pois desde os tempos mais 

remotos o homem observava o céu na procura de respostas para os fenômenos do 

dia a dia, então, os astros serviram para medir os dias, as horas, enfim, o tempo; foi 

através das posições aparentes do Sol, da Lua e do agrupamento das estrelas ou de 

estrelas mais brilhantes que ele conseguia prever a chegada de estações chuvosas e 

de calor; previa-se o momento para o plantio e ajudava nas orientações das viagens 

marítimas. Nossos antepassados também perceberam que do céu era possível extrair 

elementos confiáveis para se localizar espacialmente, assim, podiam sair para caçar 

e achar o caminho de volta. Como ciência investigativa, seu princípio está 

tradicionalmente ligado à necessidade de estabelecer calendários para fins agrícolas. 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

  

 

Para conhecer mais sobre a relação dos calendários agrícolas e Astronomia, visite 

os sites: 

http://snea2012.vitis.uspnet.usp.br/sites/default/files/SNEA2012_TCP54.pdf 

http://www.fmr.edu.br/npi/014.pdf 

 

http://snea2012.vitis.uspnet.usp.br/sites/default/files/SNEA2012_TCP54.pdf
http://www.fmr.edu.br/npi/014.pdf
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Acredita-se que alguns monumentos como o Stonehenge, na Inglaterra e as 

pirâmides do Egito, erguidos por volta de 2500 a.C. foram construídos baseados no 

conhecimento do céu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A Astronomia teve sua origem registrada no Oriente Médio. Os babilônicos 

ainda deram outra contribuição permanente à Astronomia: mediram a duração do ano 

Vamos ver um pouco mais sobre o surgimento dessa ciência 

tão espetacular chamada, Astronomia! 
 

Stonehenge

 
fonte: (clipart do office.com) 

 

 

Para saber mais sobre Stonehenge, visite os sites: 

 
http://www.on.br/ead_2013/site/conteudo/cap7-

historia/astronomia- 

http://www.infoescola.com/arquitetura/stonehenge/ 

http://www.on.br/ead_2013/site/conteudo/cap7-historia/astronomia-
http://www.on.br/ead_2013/site/conteudo/cap7-historia/astronomia-
http://www.infoescola.com/arquitetura/stonehenge/
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em cerca de 360 dias, dividiram o círculo do céu em 360 graus, subdividiram cada 

grau em 60 partes e introduziram o dia de 24 horas, cada hora dividida em 60 partes. 

A Astronomia chega a Grécia cerca de 500 a.C. Os gregos procuravam 

compreender os princípios físicos segundo os quais o universo funcionava, 

começando a separar a ciência da superstição.  

 

A Astronomia, teve grandes colaboradores em sua história que fascinados por 

ela, colaboraram em muito para o desenvolvimento dessa ciência, entre eles, 

podemos destacar:  

Tycho Brahe – com suas observações precisas, principalmente sobre Marte, 

admitia que os planetas giravam ao redor do Sol, porém não abandonando a ideia de 

que a Terra era imóvel no centro do Universo.  

Giordano Bruno – frade dominicano queimado vivo em 1600 pregava 

abertamente que o Sol era apenas uma estrela como muitas outras, morreu 

profetizando que o Universo era infinito. Hoje sabemos que só na nossa galáxia, a Via 

Láctea, deve existir perto de 200 bilhões de outras estrelas.  

Talles de Mileto – filósofo, matemático e astrônomo. Foi o primeiro a prever 

um eclipse do Sol em 584 a.C., um grande feito a ser divulgado para aquela época.  

Aristóteles – sendo o primeiro de seu tempo a pensar em um modelo completo 

para o funcionamento do nosso mundo, com suas ideias e conceitos que dominaram 

por séculos, foi também um dos primeiros a sugerir com 11 argumentos de que a Terra 

não seria plana. Criador de um modelo de mundo conhecido como o modelo 

aristotélico, adotado até mesmo pela igreja católica, pois colocava o homem no centro 

do Universo.  

Pitágoras e seu discípulo Eudóxio (astrônomo grego), criaram um sistema 

onde os corpos celestes giravam ao redor de uma Terra esférica, ou seja o princípio 

de um universo de movimento circular perfeito centrado na Terra (geocêntrico), esse 

pensamento permaneceu até o séc.XVII. 

Algumas influências de filósofos, cientistas, astrônomos e 

pensadores na história da Astronomia 
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Hiparco (150 a.C.) - astrônomo grego, compilou o primeiro catálogo de estrelas 

visíveis a olho nu, no séc.II a.C. e criou a escala de magnitude segundo o brilho de 

uma estrela.  

Aristarco de Samos – propôs um modelo heliocêntrico por volta de 270 a.C., 

tendo seu modelo rejeitado que só renasceria por volta do século XVI com as ideias 

de Copérnico. Aristarco foi um grande estudioso das distâncias do Sol e da Lua.  

Eratóstenes (250 a.C.) - determinou o raio da Terra através da sombra 

projetada por uma haste cravada no solo (conhecida como Gnômon). O raio da 

Terra é 6400 Km, com erro de 1%, astrônomo, matemático e filósofo, o seu maior feito 

foi “Calcular o tamanho da Terra”, esse cálculo foi feito com o auxílio do astrolábio. 

Cláudio Ptolomeu (150 d.C.) - astrônomo grego, sintetizou o conhecimento 

astronômico grego da época em uma obra conhecida como Almagesto, propôs um 

novo modelo para o movimento dos corpos celestes, cujo centro era deslocado em 

relação à Terra, traçando um círculo menor, o epiciclo. Nele a Terra ocupava o centro 

do mundo e tudo o mais girava em seu redor.  

Al-Sufi - astrônomo árabe, propôs uma versão revista do catálogo de estrelas 

de Ptolomeu, o Livro das estrelas fixas, um dos livros árabes mais populares de 

astronomia. O qual foi copiado e reeditado várias vezes.  

Galileu Galilei, (início do séc. XVII) - astrônomo italiano: pioneiro na 

astronomia telescópica (construiu o primeiro telescópio) e com suas observações 

confirmava que o Universo era infinitamente mais vasto do que se supunha, foi 

condenado a prisão domiciliar pela igreja católica por declarar que a Terra se movia 

ao redor do Sol. Foi o homem que mais descobertas fez sobre a natureza dos astros 

e teve que negar o que havia descoberto. Após suas descobertas, o modelo 

geocêntrico só se mantinha com argumentos não científicos. Com sua luneta, Galileu 

descobriu o relevo lunar; os quatro principais satélites de Júpiter, as manchas solares 

entre outras descobertas. 

Nicolau Copérnico (1543), sacerdote e astrônomo polonês, reviveu a teoria 

centrada no Sol, ou heliocêntrica, proposta pelo filósofo grego Aristarco no séc.II a.C. 

Ao que tudo indica, Copérnico foi o primeiro a dar uma forma científica ao sistema 

heliocêntrico, ou seja o Sol no centro do sistema. Na obra “A Revolução dos Corpos 

Celestes”, ele afirmava que a Terra não ocupava o centro do Universo, como já se 

supunha na Grécia Antiga, esta obra foi fortemente combatida pela igreja sendo 

considerada como heresia por tirar o homem do centro da criação.  
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Johannes Kepler, matemático alemão, após muitos cálculos descobriu que os 

planetas realmente orbitam o Sol como Copérnico propusera, porém, as órbitas eram 

elípticas. . 

Isaac Newton (1687), cientista inglês, criou a Lei da Gravitação Universal, com 

a qual pode-se explicar por que os planetas orbitavam o Sol e por que a Lua 

influenciava as marés. 

 Edmond Halley, astrônomo inglês, calculou que os cometas se movem em 

órbitas elípticas em torno do Sol, previu o retorno de um cometa, acertou sua previsão 

e o cometa foi batizado de Halley. 

Albert Einstein, entre 1915 e 1917, publicou a Teoria da Relatividade Geral, 

estabelecendo leis que governam as relações entre matéria, energia e geometria do 

espaço. Esta teoria proporcionou a formulação do primeiro modelo teórico –

matemático para a estrutura do Universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 O lançamento do primeiro satélite (uma esfera de metal de 84kg) foi em 

04.10.1957, o Sputnik1, pelos soviéticos. Um mês depois os soviéticos lançaram 

o Sputnik 2, pesava 508kg e levou uma passageira, a cadela Laika, que sobreviveu 

uma semana, pois seu suprimento de ar se exauriu. 

Algumas curiosidades!!! 

 

Para aprofundar seu conhecimento sobre os colaboradores 

nos avanços da Astronomia, visite o site:  

http://www.siteastronomia.com/category/astronomos-famosos 

 

http://www.siteastronomia.com/category/astronomos-famosos
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 Yuri Gagarin, astronauta soviético foi o primeiro homem a orbitar no espaço, em 

12.04.1961. 

 Niel Armstrong, foi o primeiro astronauta a pisar na Lua em 20.07.1969 com a 

espaçonave Apollo 11. 

  

  

 

A        Ao longo do tempo, vários instrumentos formam sendo desenvolvidos 

para a observação celeste, atingindo seu ponto culminante por volta dos séculos 15 e 

16, época das Grandes Navegações. Muitos desses instrumentos tiveram forte 

desenvolvimento entre os árabes, numa época em que a Astronomia não era muito 

popular no mundo cristão. Ao final de seu desenvolvimento, alguns deles ganharam 

maior destaque e presença arsenal do astrônomo:                 

 

 

              

 

 

             1.ESFERA ARMILAR: 

 

       Trata-se de um aparelho construído 

para organizar o céu de modo 

geocêntrico, sua aparência lembra um 

globo mais sofisticado, onde aparecem o 

equador celeste, a eclíptica, o meridiano, 

o horizonte, etc. 

 

 

 

 

 

http://kids.pplware.sapo.pt/curiosidades/os

-primeiros-instrumentos-de-medida-parte-

ii/ 

Instrumentos de Observação Celeste 
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             2. ASTROLÁBIO: 

 

Trata-se de um objeto que 

permite medir a posição dos astros e 

sua altura acima da linha do horizonte. 

È composto de dois ou mais círculos, 

que podem ser girados uns em relação 

aos outros. 

 

 

 

                     

 

 

                                                                                          

                                  

                       3.SEXTANTE: 

 

 É o mais rápido dos anteriores. 

Com a forma de um sexto de círculo, ele 

era utilizado principalmente para a 

navegação, usando-o em observações 

astronômicas, era possível determinar a 

latitude de um dado lugar, ou seja, a 

coordenada vertical num globo ou mapa 

terrestre. 

 

 

 
http://www.museutec.org.br/previewmuseo

logico/o_astrolabio.htm 

 

 

 
 

http://www.ancruzeiros.pt/sextante 
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4. TELESCÓPIOS E LUNETAS: 

 

 

Embora muitos tenham se aventurado a combinar lentes para ver objetos a 

distância, o primeiro a fazer um telescópio parece ter sido Hans Lippershey, óptico 

holandês, em 1608. A notícia se espalhou e Galileu ouviu falar do instrumento numa 

visita a Veneza no ano seguinte. Galileu logo fez seu próprio telescópio e com ele fez 

descobertas que assombraram os demais cientistas da época. 

A invenção foi um aperfeiçoamento de uma luneta patenteada em outubro de 

1608 pelo holandês Hans Lippershey. Decidido a aprimorar o objeto, Galileu 

conseguiu, em menos de um ano, criar um telescópio de trinta aumentos que permitiu 

fazer inúmeras descobertas a respeito do espaço.  

A Astronomia moderna com as últimas gerações de telescópios nos aproxima 

cada vez mais de nossas origens. 

 

 

  Telescópio de Galileu 

 
(http://mundodesbravador.blogspo

t.com.br/2009/09/400-do-

telescopio-de-galileu.html) 

     Telescópio Refrator 
 

 

(http://www.telescopios.net/ecomm

erce_site/produto_14881_7886_Tel

escopio-Sky-Watcher-Refrator-

Acromatico-120mm-BK1206AZ3) 

 Luneta 
 
Este instrumento conhecido 
por luneta foi construído 
entre 1606 e 1608 pelo o 
Holandês Hans Lippershey 
 

 
 

 
(http://mfisica.nonio.uminho.pt/pa

trimonio/alfa/pat_alf_t.html) 
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5.1.6 – Metodologia 

 

Para que os objetivos da Unidade Didática: Introdução ao Estudo da Astronomia, 

sejam alcançados proponho algumas sugestões de atividades diversificadas, além do 

texto de apoio para os professores, sites para aprofundamento de alguns assuntos e 

ideias para a produção de apresentações em PowerPoint. 

 

1º Momento: 

(OBS: Professor, é importante antes de iniciar a Unidade Didática I, aplicar o pré-

teste, disponível nos anexos I e II e uma redação com o tema Astronomia.) 

Fazer a apresentação de um breve filme, contendo fotos relacionadas a 

astronomia, como estrelas, galáxias, telescópios, Sol, Lua, Astronautas, etc., este 

vídeo tem como objetivo despertar a curiosidade pelos mistérios do universo. 

 

 

Sugestão de Vídeo: Uma breve viagem ao espaço 

(02:50min) 

https://drive.google.com/file/d/0BwyT6LhhyPHEMFllaHYtQ

3NjSnc/view?usp=sharing 

Para conhecer mais sobre instrumentos de observação celeste visite o site: 

http://www.siteastronomia.com/category/instrumentos-de-observacao 

 

http://www.siteastronomia.com/category/instrumentos-de-observacao
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 Após o vídeo, fazer alguns questionamentos como: 

 O que acharam do vídeo? 

 O que existe no Universo? 

 Como as pessoas conseguiram essas fotos? 

 Vocês costumam observar o céu? 

 Citar alguns nomes de astros. 

 

2º Momento: 

Organizar uma apresentação em Power point para introduzir a importância que a 

astronomia teve desde a antiguidade até nossos dias. Fazer a mediação entre os 

slides. 

Sugiro que seja colocado nos slides temas para serem explorados como: 

 Conceito de Astronomia e astros; 

 Medindo o tempo com os astros; 

 Previsões de tempos chuvosos, de calor; 

 Previsões para o plantio uso do calendário agrícola; 

 Orientações em viagens marítimas; 

 Orientação espacial (norte, sul, leste e oeste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para aumentar seu conhecimento sobre calendário agrícola e a influência 
da Astronomia na agricultura, visite os sites: 

 
http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2008/01/astronomo-

investiga-relacao-entre-agricultura-e-as-fases-da-lua-1751844.html 

 

http://www.agrisustentavel.com/discussoes/lua.htm 

 
 

No link abaixo, você encontrará um modelo de apresentação em slides 
no Power point sobre a importância da Astronomia: 

 
https://drive.google.com/file/d/0BwyT6LhhyPHEMFllaHYtQ3NjSnc/view?

usp=sharing 

http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2008/01/astronomo-investiga-relacao-entre-agricultura-e-as-fases-da-lua-1751844.html
http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2008/01/astronomo-investiga-relacao-entre-agricultura-e-as-fases-da-lua-1751844.html
http://www.agrisustentavel.com/discussoes/lua.htm
http://www.agrisustentavel.com/discussoes/lua.htm


26 

 

 

          Após a observação dos slides e da mediação do professor, o aluno fará um 

pequeno texto intitulado: “Os astros tem importância em nossa vida”. 

 

3º Momento: 

 
           O professor fará uma breve explanação sobre algumas ideias e evoluções da 

Astronomia, bem como o nome de alguns cientistas que auxiliaram nas descobertas 

sobre o universo e em seguida passará um vídeo contando a história da evolução e 

dos avanços da Astronomia. 

 

 

 

 

 

4º Momento:  

 

            Após o vídeo os alunos receberão textos individuais em formas de fichas sobre 

cada um dos principais colaboradores no desenvolvimento da Astronomia (alguns dos 

colaboradores estão no texto de apoio para o professor, no início desta Unidade 

didática), contendo o nome, uma breve síntese e imagens. Cada aluno lerá em voz 

alta sua ficha. Estas fichas permanecerão em um mural dentro da sala de aula. 

 

Sugestão de vídeo do You Tube: Avanços da Astronomia (08:10 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=AgPPNYsXyA4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AgPPNYsXyA4
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             Veja o exemplo para a confecção das fichas:      

  
 
5º Momento: 
 
         Cada aluno receberá um folha contendo um caça-palavras sobre os 

colaboradores, objetivando uma leitura individual e conhecimento dos mesmos.  

          Na sequência, criei um modelo de caça-palavras para o desenvolvimento dessa 

atividade. Você poderá visualizá-la na página seguinte: 

 

 

               

 

                        Galileu Galilei 

 

 

  (http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileu_Galilei) 

Astrônomo italiano (início do séc. XVII): pioneiro na astronomia telescópica 

(construiu o primeiro telescópio) e com suas observações confirmava que o 

Universo era infinitamente mais vasto do que se supunha, foi condenado a prisão 

domiciliar pela igreja católica por declarar que a Terra se movia ao redor do Sol, foi 

o homem que mais descobertas fez sobre a natureza dos astros e teve que negar 

o que havia descoberto. Após suas descobertas, o modelo geocêntrico só se 

mantinha com argumentos não científicos.  

Com sua luneta, Galileu descobriu o relevo  

lunar; os quatro principais satélites de Júpiter, as 

manchas solares entre outras descobertas. 
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►ARISTÓTELES –criador de um modelo de mundo conhecido como o modelo 

aristotélico, adotado até mesmo pela igreja católica, pois colocava o homem no centro do 
Universo.  

►ERATÓSTENES - determinou o raio da Terra, aproximadamente, 6400 Km,  
►Cláudio PTOLOMEU – A Terra ocupava o centro do mundo e tudo o mais girava 

em seu redor.  
►GALILEU GALILEI, declarou que a Terra se movia ao redor do Sol. 
►Nicolau COPÉRNICO – foi o primeiro a dar uma forma científica ao sistema 

heliocêntrico, ou seja o Sol no centro do sistema  
►Johannes KEPLER - descobriu que os planetas orbitam o Sol em órbitas elípticas. 

. 
►ISAAC NEWTON - criou a Lei da Gravitação Universal, com a qual pode-se explicar 

por que os planetas orbitavam o Sol e por que a Lua influenciava as marés.  
►Edmond HALLEY, calculou que os cometas se movem em órbitas elípticas em torno 

do Sol, previu o retorno de um cometa que foi batizado de Halley. 
►Albert EINSTEIN - publicou a Teoria da Relatividade Geral, esta teoria proporcionou 

a formulação do primeiro modelo teórico–matemático para a estrutura do Universo. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V E T R F G M O P Ç L U Y T R F D A N 

S W S X E U O C I N R E P O C C E R A 

E A T Y U I O P Ç L J H Y T R E W I A 

T G O K W E R T Y H J K L Ç P O M S T 

U E O E F R T Y U I O J H N G B V T H 

O T P P E R T Y B V C X Z A S D F O U 

I E O L E Y H M E I N S T E I N N T I 

Y R U E V H Y U J K I O L P Ç L Y E O 

T T I R C G T Y U H N B V C F T R L M 

R Y J M J H G T Y U I V C X D E E E H 

G A L I L E U G A L I L E I A A U S A 

Q F R Y U I O P Ç L I U Y T R E E B L 

Q W A S E F V F B N M K J F Y T M A L 

E M E R A T O S T E N E S V G G O F E 

I K F G H J M N B V C X X S A Z L R Y 

U O Y R F G H U I I O J G A L O O E R 

N I E V F T N M J I O L M J U H T E E 

H P I S A A C N E W T O N C D G P A H 

 

       CAÇA PALAVRAS – História da Astronomia 

*Leia as colaborações de alguns astrônomos e cientistas abaixo e ache no diagrama os 
nomes que estão sublinhados. Faça com muita atenção!!!! 
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6º Momento: 
 

Para que o aluno conheça alguns instrumentos de observação celeste e 

conheça um pouco de seu funcionamento, sugiro fazer uma apresentação com 

imagens e nomes desses instrumentos. 

 

Sugestão de apresentação em PowerPoint: imagens, nomes e informações 

sobre instrumentos de observação celeste. (Observe no texto de apoio para o 

professor) 

 

 

 
 
 
7º Momento: 
 
        Nesse momento o professor poderá iniciar um jogo da memória abordando a 

História da Astronomia, personalidades e instrumentos. Na próxima página sugiro um 

modelo para confecção do jogo da memória. 

 

 

 
 
 
 

 
REGRAS DO JOGO: 

 

1.O jogo da memória é um clássico jogo formado por peças que apresentam 

uma figura em um dos lados.  

JOGO DA MEMÓRIA: PERSONALIDADES NA ASTRONOMIA 

 

No link abaixo, você encontrará um modelo de apresentação em slides 
no Power point sobre  os instrumentos de observação celeste: 

https://drive.google.com/file/d/0BwyT6LhhyPHESnNBeU1DTzl5VFE/vie
w?usp=sharing 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
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2.Cada figura se repete em duas peças diferentes.  

3.Para começar o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas para baixo, para 

que não possam ser vistas.  

4.Cada participante deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam. 

5.Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar 

novamente.  

6.Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas novamente, e sendo passada 

a vez ao participante seguinte. 

7.Ganha o jogo quem tiver descoberto mais pares, quando todos eles tiverem sido 

recolhidos. 

 

 

Sugestão: Com as imagens da próxima página, você poderá montar o jogo da 

memória, para isso, basta ampliar e imprimir. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Par
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https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=S5GJVNuABqqk8wfy1IDQBg&gws_rd=ssl 
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5.2.1 – Conteúdo Estruturante 

Astronomia 

 

5.2.2 – Conteúdo Básico 

Universo 

 

5.2.3 – Conteúdos Específicos 

I. Evolução do Universo e teoria do Big Bang 

II. Expansão do Universo e origem dos elementos químicos 

III. Gravitação Universal 

 

5.2.4 – Objetivos 

I. Conhecer a teoria do Big Bang e sua relação com a evolução do Universo. 

II. Entender que o Universo não é estático e está em constante expansão. 

III. Relacionar a origem dos elementos químicos com reações que acontecem no 

universo. 

IV. Relacionar a gravitação universal com o distanciamento dos planetas. 

 

 

5.2.5 – Texto de apoio para o professor 

 

Segundo Ridpath (2007, p.46), “O universo é tudo, o espaço, o tempo, e toda a 

matéria e energia que contém, desde as maiores estrelas até as menores partículas 

subatômicas.”  

A Cosmologia estuda o universo, suas origens e evolução, apesar de ser   

extremamente teórica, é nela que repousam os fundamentos de toda a Astronomia. 

Ao longo da história, várias teorias, algumas mais científicas que outras, foram usadas 

para explicar o universo. Segundo Ridpath (2007, p. 45), “a Cosmologia moderna 

5.2. UNIDADE DIDÁTICA II 
 

Origem e Evolução do Universo 
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baseia-se na teoria do Big-bang”.  Esta teoria foi desenvolvida em meados do século 

XX e ainda é a explicação mais bem aceita para as propriedades observadas do 

universo e as leis da física teórica, ou seja, o modelo do início do Universo. 

 Nos primórdios, é provável que o Universo fosse infinitamente pequeno, denso 

e quente, e tudo estivesse muito próximo. Há cerca de 13,7 bilhões de anos, ele 

nasceu numa violenta explosão. Numa fração de um segundo, toda a energia e 

matéria no cosmo foram criadas e a matéria assumiu a forma presente. A teoria do 

Big-bang atribui a expansão do universo e a criação de toda a matéria a uma explosão 

cataclísmica e explica muitas características do universo atual. A atribuição da idade 

do Universo em 13,7 bilhões de anos foi feita pelo telescópio espacial Hubble nos 

anos 90.  

O Big-bang não foi uma explosão no sentido convencional, foi uma explosão 

do próprio espaço e o início do tempo. A teoria não pode e não tenta explicar o que 

veio antes disso. Só podemos dizer que o universo era infinitamente pequeno, denso 

e quente ao nascer. O Big-bang e a expansão que a ele se seguiu marcam o início e 

a expansão do próprio espaço. Toda a matéria do Universo sempre esteve contida 

dentro deste volume. 

Será que houve mesmo um Big-bang? Esta concepção é relativamente nova, 

tendo surgido nos anos 40 como consequência dos trabalhos de pesquisadores como 

Lemaitre, Gamow e outros.    

Uma prova cabal de que realmente aconteceu essa grande explosão no 

Universo é que ainda fulgura em todo céu uma débil radiação que restou dessa 

explosão. 

A teoria do Big-Bang foi desenvolvida pelo físico russo George Gamow nos 

anos 50 e essa datação, foi um dos grandes feitos da cosmologia moderna, 

trouxe uma nova surpresa: a expansão do universo não está mais lenta, como 

se supunha, mas vem se acelerando, em razão de uma força misteriosa 

conhecida como energia escura, sob o impulso dessa energia, o destino do 

universo é expandir-se para sempre, tornando-se menos denso e perdendo o 

brilho rumo à eterna escuridão. Ridpath (2007,p.12). 
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 A Matéria escura, provavelmente é 90% de toda a matéria, ela começou a se 

fundir logo após o Big-bang, formando uma estrutura em torno da qual a matéria visível 

iria tomar forma mais tarde. 

Como exemplo: As estrelas e toda a matéria dentro de uma galáxia orbitam em 

torno do centro da galáxia devido à atração gravitacional da matéria nela existente. 

Dessa maneira, estudando o movimento das estrelas e do gás se pode saber quanta 

matéria tem em uma galáxia. Surpreendentemente, o que se observa, é que a 

velocidade das estrelas e do meio interestelar dentro das galáxias é muito maior do 

que a esperada pela matéria luminosa existente nelas. Isso significa que deve ter mais 

matéria nas galáxias do que a que podemos observar pela sua radiação. A essa 

massa que não podemos detectar em nenhuma região do espectro eletromagnético 

chamamos matéria escura. Na Via Láctea, a matéria escura é 10 vezes maior do que 

a matéria na forma de estrelas e gás. 

 

 

 

 

 

 

 

Para conhecer mais sobre a teoria do Big-Bang, visite o site: 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/big-bang.htm 
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Para Ridpath (2007, p54), a descoberta de que galáxias distantes se afastam 

de nós em grande velocidade revolucionou nossa compreensão do cosmo.  

De acordo com as medições de Edwin Hubble, que comparou as distâncias 

entre as galáxias através do desvio do comprimento de onda, concluiu que quanto 

maior o desvio mais rapidamente elas se afastam, portanto, Hubble concluiu que o 

Universo está se expandindo numa taxa uniforme. A descoberta de que galáxias 

distantes se afastam de nós em grande velocidade revolucionou nossa compreensão 

do cosmo. As galáxias não se afastam umas das outras impelidas por alguma força, 

são carregadas pela expansão do próprio espaço. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~fatima/ead/universo-atual.htm 

Matéria escura e galáxia 
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Evolução do universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/cosmo3.html 
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EVOLUÇÃO DO UNIVERSO 
 

Idade 

cósmica 
Temperatura Eventos marcantes 

      

< 10-

44segundos 
> 1032 K Big Bang. Unificação das 4 forças. Era de Planck. 

      

10-

44segundos 
1032 K 

Gravidade se separa das outras forças. Era das GUT's (teorias 

da grande unificação das forças nucleares forte e fraca e da força 

eletromagnética). 

      

10-

35segundos 
1028 K Força nuclear forte se separa da força eletro-fraca 

      

10-

32segundos 
1027 K Fim da era da Inflação. Universo se expande rapidamente. 

      

10-

10segundos 
1015 K Era da radiação. Forças eletromagnéticas e fracas se separam. 

      

10-

7 segundos 
1014 K 

Era das partículas pesadas (era hadrônica). A colisão de fótons 

dá origem a prótons, antiprótons, quarks, e antiquarks. 

      

10-

1 segundos 
1012 K 

Era das partículas leves (era leptônica). Fótons retém energia 

suficiente apenas para construirem partículas leves como 

elétrons e pósitrons. 

      

3 minutos 1010 K 

Era da nucleossíntese. Prótons e elétrons interagem para 

formar nêutrons. Prótons e nêutrons formam núcleos de 

deutério, hélio, e pequena quantidade de lítio e berílio. Todos os 

átomos encontram-se ionizados. 

      

380 000 

anos 
103 K 

Era da recombinação. Os elétrons se unem aos núcleos para 

formarem os átomos. A radiação pode fluir livremente pelo 

espaço. (O universo fica transparente.) 

      

1 ×109 anos 20 K Formação das galáxias. 

      

10 

×109 anos 
3 K 

Era presente. Formação do sistema solar. Desenvolvimento da 

vida. 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/cosmo3.html 
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FONTE: http://www.vanialima.blog.br/2014/09/fisica-gravitacao-universal-i.html 

 

 A força de atração gravitacional pode explicar muitos fenômenos do Universo. 

O estabelecimento de uma lei de gravitação que unifica os vários fenômenos 

terrestres e celestes deveu-se a Isaac Newton e teve importância fundamental no 

desenvolvimento da ciência moderna. Ele estudou o movimento dos corpos celestes 

tentando entender a trajetória da Lua em torno da Terra. Ele concluiu que deveria 

haver uma força atraindo a Lua em direção ao nosso planeta, a gravidade, o que 

também explica a trajetória dos planetas em torno do Sol. A variação da força de 

atração gravitacional está relacionada com a distância entre os objetos que se atraem 

também é verificada em qualquer outro astro. Considerando a influência das massas 

dos objetos que se atraem e do afastamento entre eles, Newton estabeleceu uma lei 

de gravitação universal: “Dois objetos quaisquer atraem-se gravitacionalmente 

através de uma força que depende das massas desses objetos e da distância entre 

eles”. Os resultados encontrados por Newton basearam-se também nas observações 

de Copérnico e Galileu e nas leis de Kepler.                          Até hoje a teoria da 

gravitação universal é utilizada para interpretar grande parte dos problemas que 

envolvem o movimento dos astros e também a localização dos planetas. 

Em 1017, Albert Einstein publicou um trabalho sobre gravitação denominado 

teoria generalizada da relatividade. A diferença entre a teoria newtoniana e a de 

Einstein é que esta última não utiliza a força de atração gravitacional para explicar os 

movimentos celestes, onde é substituída pela geometria do espaço. 

A formação das marés é um fenômeno explicado com base na gravitação 

universal. 

 

  

 GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 
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Para saber mais sobre a formação das marés, visite o site: 
http://www.brasilescola.com/fisica/newton-explicacao-das-

mares.htmso 

Visite o site e veja um maravilhosos infográfico para visualizar 
a formação das marés: 

http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/preunivesp/1353

/como-se-formam-as-mar-s.html 

 
 

SITE PARA APROFUNDAMENTO DO BIG-BANG E 

EXPANSÃO:(PORTAL) 

http://www.siteastronomia.com/teoria-do-big-bang-a-grande-explosao 

SITE PARA APROFUNDAMENTO: INFLAÇÃO COSMICA:(PORTAL) 

http://www.siteastronomia.com/evidencia-da-inflacao-cosmica 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/newton-explicacao-das-mares.htmso
http://www.brasilescola.com/fisica/newton-explicacao-das-mares.htmso
http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/preunivesp/1353/como-se-formam-as-mar-s.html
http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/preunivesp/1353/como-se-formam-as-mar-s.html
http://www.siteastronomia.com/teoria-do-big-bang-a-grande-explosao
http://www.siteastronomia.com/evidencia-da-inflacao-cosmica
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5.2.6 – Metodologia 

 

1º Momento: 

 Sugiro introduzir o tema com o vídeo: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             (Fonte imagem: https://www.google.com.br/search?q=big+bang)  

 

 O vídeo tem aproximadamente 10 minutos e faz referência a teoria do Big-

bang relacionando às observações de Huble. 

O professor poderá fazer alguns questionamentos e mediar as respostas após a 

exposição do filme: 

1 - O que significa um universo em expansão? 

2 – Como era o Universo no momento do Big-bang? 

3 – Apesar de big-bang significar grande explosão, houve realmente uma explosão 

no Universo? 

4 – As observações com o telescópio Huble auxiliaram no conhecimento sobre o 

Big-bang? 

 

 

 

Sugestão de Vídeo: “Astronomia: Big-Bang – parte 1” 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?

video=9162 

 

https://www.google.com.br/search?q=big+bang
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9162
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9162
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2º Momento: 

 Após os questionamentos e a mediação do professor, é possível simular o 

modelo do Universo em Expansão (A teoria do Big-Bang, gerou o espaço, o tempo, a 

matéria e a energia que forma o Universo, então os corpos celestes de hoje seriam 

produtos da transformação física dos fragmentos daquilo que explodiu no Big-Bang 

que originou o Universo.) e para visualizar esse efeito podemos fazer o seguinte 

experimento imaginando que o Universo é a superfície de um balão, este experimento 

poderá ser realizado em grupo. 

 

 Material: 

Balões de festa e canetinhas 

 

 Procedimento: 

Faça algumas bolinhas coloridas no balão vazio.  

Encha o balão ao máximo. 

Observe. 

 

 Mediação: 

O professor pedirá para que os alunos observem o que acontece com as 

bolinhas coloridas no balão enquanto vai enchendo. Questionará sobre a 

posição das bolinhas a medida que o balão vai enchendo. 

Após as respostas dos alunos fará a seguinte mediação: Como os pontos se 

afastam a medida que o balão vai se enchendo, assim também acontece no 

universo quando as galáxias vão se afastando umas das outras. Porém, o 

Universo continuará sendo o mesmo, assim como a superfície do balão é a 

mesma. Acontece simplesmente que o balão está inflado, e neste momento as 

distâncias entre as bolinhas estão maiores. O mesmo acontece no Universo, 

os objetos estão se afastando.  

 

3º Momento: 

  

Elaborar atividades envolvendo perguntas objetivas e subjetivas, ressaltando 

os conteúdos: Expansão do universo, gravitação universal e Big-bang. 
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5.3.1 – Conteúdo Estruturante 

Astronomia 

 

5.3.2 – Conteúdo Básico 

I. Universo 

II. Astros. 

III. Movimentos celestes e terrestres 

 

5.3.3 – Conteúdos Específicos 

I. Estrelas    

II. Planetas   

III. Asteroides   

IV. Cometas   

V. Satélites naturais  

VI. Meteoros e meteoritos. 

VII. Movimentos de Rotação e Translação   

 

 

5.3.4 – Objetivos 

I. Conhecer as principais características das estrelas, dos planetas, asteroides, 

cometas, satélites naturais, meteoros e meteoritos e diferenciá-los. 

II. Diferenciar astros luminosos e iluminados. 

III. Diferenciar e identificar os planetas do sistema solar. 

IV. Relacionar os astros aos fenômenos astronômicos ocorridos no Universo. 

V. Conhecer e diferenciar os movimentos de rotação e translação. 

VI. Relacionar o movimento de rotação aos dias e às noites. 

VII. Relacionar o movimento de translação às estações do ano. 

 

5.3. UNIDADE DIDÁTICA III  

Os astros e suas características 
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5.3.5 – Texto de apoio para o professor  

         

 

 

 

As estrelas são enormes bolas de gás (esferas gasosas) em elevadíssima 

temperatura e pressão, devido a importantes reações que ocorrem em seu interior, 

liberando grande quantidade de energia na forma de luz. 

Embora as estruturas básicas das estrelas sejam semelhantes, elas podem ter 

diferentes dimensões, temperatura, cor, massa, e outros aspectos.  

As estrelas variam muito em brilho, algumas mais brilhantes e outras menos 

brilhantes. O brilho e a luminosidade são influenciados pela distância que elas se 

encontram de nós, distâncias essas que diferem muito e que são sempre imensas. 

A cor indica a temperatura da superfície, portanto, as cores variam de acordo 

com a temperatura. As estrelas mais quentes emitem luz azul ou branca e as menos 

quentes são vermelhas ou alaranjada. Todas as outras variam entre essas duas cores. 

Antes da formação das galáxias existiam enormes estrelas, centenas de vezes 

maiores que o Sol, formadas somente por hidrogênio e hélio e onde pode ter sido o 

ponto de partida na formação das galáxias. Suas explosões espalharam elementos 

mais pesados por todo o universo e deixaram buracos negros, onde podem ter sido o 

berço das galáxias. A atração das partículas se deve a ação da gravidade. (RIDPATH 

2007, p.53) 

 Nebulosas são apenas nuvens de poeira e gás, formadas de diversas maneiras 

e seu brilho é o resultado da radiação de estrelas embutidas nelas ou reflexão de luz 

das estrelas próximas. (RIDPATH 2007, p.59)  

 Galáxias são aglomerados de estrelas, gás, nuvens de poeira. A nossa galáxia 

“Via Láctea” é uma de quase 200 bilhões de outras galáxias nesse vasto Universo, 

suas formas são variadas podendo ser elípticas, espirais e irregulares sendo que a 

maioria delas não podem ser vistas por serem anãs e pálidas. (RIDPATH 2007, p.59) 

 “Mesmo o olhar mais casual para o céu noturno revela que as estrelas têm 

diferentes brilhos e cores e se distribuem desigualmente no céu. Esses são apenas 

ESTRELAS 
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os sinais mais óbvios de diferenças fundamentais entre tipos de estrelas.” (RIDPATH 

2007, p.60) 

 Como as estrelas estão inimaginavelmente longe da Terra, é muito difícil 

estudá-las, apesar dos avançados equipamentos de observação, o que sabemos 

sobre elas está baseado em modelos científicos e com base na estrela mais próxima 

de nós, o Sol.  

 No modelo-padrão de evolução estelar o que determina suas características 

físicas, seu tempo de vida e o comando de suas reações nucleares, nada mais é do 

que sua massa. 

           “As galáxias são sistemas de bilhões de estrelas, unidas por sua própria 

gravidade, em geral misturadas com poeira e gás.” (RIDPATH 2007, p.74)  

 Os quatro principais tipos de galáxias no Universo são: espirais, espirais 

barradas, elípticas e irregulares. 

Existem uma infinidade de estrelas no Universo, vamos conhecer o nome de 

algumas delas: Eta carinae, Sol, Betelgeuse, Aldebaran...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obter informações sobre as estrelas mais brilhantes no céu, visite o site: 

http://www.siteastronomia.com/10-estrelas-mais-brilhantes-ceu-noturno 
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O Sol é simplesmente a estrela mais próxima do nosso planeta. Ele é 

importante fonte de luz e calor para a vida. Assim como as outras estrelas o Sol tem 

luz própria e é formado por dois gases, o hidrogênio e o hélio. Sua superfície pode 

chegar a uma temperatura de 6000 graus Celsius, já no seu interior pode chegar a 15 

milhões de graus Celsius. 

No Sol acontecem as protuberâncias solares, que são jatos de gases 

superaquecidos que saem de sua superfície em forma de labaredas e podem atingir 

a temperatura de milhares de graus. As conhecidas manchas solares são as regiões 

mais frias da superfície solar, com temperatura de 4500 graus. 

 

 

 

 

       Os planetas são astros iluminados, ou seja, refletem o brilho de uma estrela e 

orbitam em torno do Sol ou outra estrela. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

      Os planetas podem ser classificados: 

1.De acordo com sua composição em: 

 Terrestres ou rochosos: formados principalmente por rocha e metal, tem 

superfície sólida, rotação baixa, sem anéis e poucos satélites: São eles 

Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

 Jovianos ou gasosos: compostos principalmente por gases, dentre eles o 

hidrogênio e o hélio, tem rotação rápida, atmosferas densas, anéis e muitos 

satélites. São eles Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

PLANETAS 

 

 

O SOL 
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           2.De acordo com seu tamanho em: 

 Pequenos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

 Gigantes: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 

3.De acordo com a história: 

 Clássicos: conhecidos desde a pré-história, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e 

Saturno. 

 Modernos: planetas visíveis apenas através de telescópios, Urano e Netuno. 

 

 

 

 

 

              

 

 

            São corpos celestes formados por rocha, metal ou pela mistura de rochas e 

metais que orbitam o Sol e se movem entre as órbitas entre Marte e Júpiter e 

compõem o Cinturão de Asteroides.  Suas trajetórias podem colidir e quando isso 

acontece eles quebram e são lançados a Terra. Eles são materiais que não chegaram 

a formar um planeta rochoso. Ceres é o maior asteroide do Cinturão de Asteroides e 

foi reclassificado como um planeta anão em 2006. Quando pedaços de asteroides são 

grandes demais para se queimar por completo na atmosfera da Terra caem na sua 

superfície. Mais de 3 mil desses asteroides com mais de um quilo atingem a superfície 

da Terra por ano (nessa ocasião são chamados de meteoritos). A maioria cai no mar. 

 

ASTERÓIDES 

Para obter informações sobre as principais características de cada planeta 

visite o site: 

http://www.explicatorium.com/CFQ7-Os-planetas.php 
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         Os cometas são corpos celestes formados por rochas, gelo, poeira e 

principalmente gases. Eles giram em torno do Sol, normalmente em órbitas elípticas 

alongadas, provenientes de diferentes regiões do Sistema Solar. Devido à grande 

extensão de suas trajetórias, os cometas demoram muito tempo para dar uma volta 

ao redor do Sol. Um dos mais conhecidos cometas, o Halley, completa uma órbita a 

cada 76 anos. Sua última aparição foi em 12 de março 1986. Recebeu o nome de seu 

descobridor, o astrônomo inglês Edmond Halley (1656-1742) 

  Os cometas têm núcleo sólido com vários quilômetros de comprimento. Esse 

núcleo é na verdade uma grande bola de gelo sujo. Ao se aproximar do Sol, as 

substâncias que compõem esse gelo sujo se vaporizam e são arrastadas pelo vento 

COMETAS 

 

Fonte: http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/aprendendo-basico/sistema-solar/asteroides.html 

Aprofunde seu conhecimento sobre asteroides visitando o site: 

http://astro.if.ufrgs.br/solar/asteroid.htm 
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solar, formando uma vasta cauda, que ao refletir a luz solar, torna-se brilhante, que 

pode atingir cerca de 100 milhões de quilômetros. Devido ao vento solar (expressão 

dada as partículas que são lançadas pelo Sol), a cauda dos cometas está sempre 

voltada para o lado oposto ao do Sol.  Longe do Sol, os cometas não passam de 

corpos frios e sem brilho, então eles ficam congelados e endurecem. Mais perto do 

Sol, aquece-se e libera poeira e gás para formar uma grande cabeça fulgurante e por 

vezes uma cauda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

        Os satélites também são chamados de luas, eles são corpos celestes que não 

tem luz própria e orbitam em torno dos planetas e dos asteroides, eles simplesmente 

refletem a luz do Sol.  Em torno dos planetas e asteroides do sistema solar giram 

inúmeros satélites Os satélites também são chamados de luas, eles são corpos 

celestes que não tem luz própria e orbitam em torno dos planetas e dos asteroides, 

eles simplesmente refletem a luz do Sol naturais. Supõe-se que eles se originaram a 

partir do material existente na nebulosa que deu origem ao Sistema Solar e isso 

ocorreu na mesma época que se formaram os planetas, isto é, há 4,6 bilhões de anos. 

 

Observe a imagem e veja os satélites de cada planeta: 

 

 

 

SATÉLITES 

Leia algumas informações sobre o cometa Halley no site: 

http://www.siteastronomia.com/cometa-halley 
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       Meteoros são traços luminosos produzidos pelo atrito de fragmentos cósmicos 

que penetram a atmosfera terrestre. Eles são causados por fragmentos de material 

frágil, pouco denso, mais condizente com origem cometária. Alguns meteoros ocorrem 

isoladamente em qualquer parte do céu e seus traços têm orientação aleatória. Numa 

noite clara pode-se observar em média, 10 deles por hora a olho nu. Os chamados 

chuveiros podem produzir até milhares de meteoros por hora. Eles podem permanecer 

por vários dias, e são observados quando a Terra, anualmente, passa ou tangencia a 

órbita de certos cometas periódicos. Isso ocorre, pois os grãos e fragmentos liberados 

METEOROS 

 
Fonte: http://astronomy-universo.blogspot.com.br/2009/10/os-satelites-naturais-do-sistema-solar.html 
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pelo cometa descrevem órbitas semelhantes a órbita do cometa e preenchem um 

volume tubular ao longo da órbita do cometa. Portanto, os chuveiros permanecem 

pelo tempo em que a Terra atravessa esse volume tubular. Então, as partículas de 

poeira que os cometas soltam são chamadas de meteoroides. Se um meteoroide 

entrar na atmosfera terrestre ele se aquece e inflama produzindo um breve rastro de 

luz – por vezes chamado de estrela cadente, e são totalmente destruídas a grande 

altitude e a parte que sobrevive à queda é denominado meteorito. Um meteoro muito 

brilhante muitas vezes é chamado de bola de fogo e quando a Terra passa por um 

jorro de partículas de poeira desprendidas por um cometa em sua trajetória orbital, 

produz a chamada chuva de meteoros.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      Pelo espaço interplanetário vagam objetos ainda menores que os asteroides, que 

não podem ser vistos através de telescópios disponíveis: são os meteoroides. Eles 

consistem em restos de cometas ou fragmentos de asteroides que se tornam visíveis 

através de meteoros que riscam o céu, ou de crateras que escavam, ou de meteoritos 

que caem no solo. Os meteoroides que sobrevivem a queda quando entram na 

atmosfera terrestre por serem grandes demais para se queimar e se desintegrar 

passam a ser denominados meteoritos e atingem a superfície terrestre, dependendo 

do tamanho podem até provocar cratera. 

 

 

    METEORITOS 

Dê uma espiadinha no site abaixo para saber mais informações sobre os 
meteoros e as chuvas de meteoros!!!! 

http://www.observatorio.ufmg.br/dicas07.htm 
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Existem três tipos básicos de meteoritos 

  

 

 

 

rochosos - como pedra metálicos - como aço mistos - rocha + aço 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTAÇÃO: 

 

         É o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma ou do seu eixo 

imaginário. Esse movimento acontece no sentido oeste-leste, a uma velocidade média 

de 463m/s ou aproximadamente 1.666 km/h, na altura da Linha do Equador. A 

velocidade vai diminuindo quando se desloca para os polos. A Terra leva um total de 

23horas, 56 minutos e 4 segundos para completar uma volta em torno si mesma, ou 

seja, aproximadamente 24 horas podendo afirmar que se concluiu 1 dia. 

         O movimento de rotação gera como consequência a sucessão dos dias e das 

noites. Porém, o Sol não consegue iluminar toda a Terra uniformemente. Logo, pontos 

da Terra que neste exato momento estão iluminados, estão se contrapondo a outros 

que estão na penumbra (sombra), ou seja, na noite. Por causa dessa desigualdade 

surge a necessidade da criação de um mecanismo para a padronização do tempo, 

MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO 

Fonte: http://www.meteoritos.com.br/ 

Será que existe um meteorito em seu quintal? 
Veja as informações sobre os meteoritos no site abaixo: 

http://www.meteoritos.com.br/ 
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denominada de Fuso-Horário (Os fusos são o resultado da divisão da circunferência 

terrestre (360°) pelas 24 horas do dia) que por sua vez é de 1 h. 

 

TRANSLAÇÃO 

 

       É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol (órbita). Esse movimento é 

caracterizado por uma elipse (forma ligeiramente oval). Por isso, que a distância entre 

a Terra e o Sol varia de acordo com a época do ano sendo 147,1 milhões de km no 

periélio (ponto da Terra mais próximo do Sol), enquanto que no afélio (ponto da Terra 

mais afastado do Sol) a distância é de 152,1.                                                           

 Uma volta completa dura 365 dias e 6 horas. 

 Uma volta completa tem a distância de 930 milhões de Km. 

 A velocidade média que a terra executa para fazer a translação é de 29,9 Km/s. 

 Esse movimento gera as estações do ano. 

 

 

AS ESTAÇÕES DO ANO 

 

       Elas acontecem devido ao movimento de translação em conjunto com existência 

da inclinação de 23°27’ do eixo terrestre em relação ao plano da elíptica. Logo temos: 

 Equinócio: dias e noites iguais, ocorre aproximadamente em 21 de março – 

início do outono, para o hemisfério sul, ou da primavera, para o hemisfério norte e em 

23 de setembro – início da primavera para o hemisfério sul, ou do outono, para o 

hemisfério norte. Neste momento o Sol encontra-se perpendicular (90°), ao meio dia, 

na Linha do Equador. 

 

 Solstício: No verão os dias são mais longos que as noites e no inverno as 

noites são mais longas que os dias. 
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                Agora que já aprendemos sobre a rotação e translação do planeta Terra, no 

site abaixo você encontrará informações sobre o tempo de duração desses 

movimentos dos outros planetas do Sistema Solar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                              

 

 

 

 

Movimentos de Rotação e translação dos planetas, visite o 
site: 

http://arifabitami.blogspot.com.br/2012/03/rotacao-e-
translacao-dos-planetas-do.html 

 

Para informações sobre o solstício, equinócio e os movimentos de 
rotação e translação do planeta Terra, visite o site: 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/movimentos-da-terra-
rotacao-translacao-e-estacoes-do-ano.htm 
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5.3.6 - Metodologia: 

 

1º Momento: 

        Professor, sugiro fazer a introdução dessa Unidade Didática com uma 

apresentação de slides, produzidas em power point, com imagens dos astros e suas 

principais características, também ilustrar os movimentos de rotação e translação. 

Fazer a mediação entre as transições dos slides com questionamentos para que os 

alunos se atenham as diferenças entre imagens e suas principais características.   

  

2º Momento:  

         Para facilitar e verificar o aprendizado, cada aluno receberá uma atividade de 

palavras cruzadas. Nesta atividade o aluno terá a oportunidade de relacionar as 

principais características dos astros e suas diferenças. 

 Na próxima página apresento um modelo de palavras cruzadas para ser 

realizado neste momento: 
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       Palavras cruzadas –  Astros 

     11.        

   1. S A T E L I T E S 

    2. S O L      

3. C O M E T A         

 4. M E T E O R O     

     R        

5. M E T E O R I T O    

     I      10.  

     D  8.   9. H  

    6. E S T R E L A S 

     S  E   U L  

       R   A L  

       R    E  

7. P L A N E T A S   Y  

 

 

 

1. São também chamados de luas, eles são corpos celestes que não tem luz própria e orbitam em torno 

dos planetas e dos asteroides, eles refletem a luz do Sol. 

2. É a estrela mais próxima da Terra e está no centro do Sistema Solar. 

3. São corpos celestes formados por rochas, gelo, poeira e principalmente gases. 

4. É chamado de estrela cadente. 

5. Algumas vezes são grandes demais para se queimar e se desintegrar e atingem a superfície terrestre, 

dependendo do tamanho podem até provocar cratera. 

6. São enormes bolas de gás (esferas gasosas) em elevadíssima temperatura e pressão, devido a 

importantes reações que ocorrem em seu interior, liberando grande quantidade de energia na forma de 

luz. 

7. São corpos celestes que orbitam o Sol, existem os rochosos e gasosos, um deles é chamado Marte. 

8.É o terceiro planeta do Sistema Solar. 

9.É o satélite natural do planeta Terra. 

10.É o nome de um cometa muito famoso. 

11. São corpos celestes rochosos, possuem forma irregular e tamanhos variados e giram ao redor do 

Sol. A maioria está localizado entre as orbitas de Marte e Júpiter. 
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3º Momento: 

 Será confeccionado um mural em sala de aula com o tema “Astros”, para tanto 

os alunos serão orientados à procurarem informações e imagens na internet, em 

revistas e outros meios e também poderão ser feitas ilustrações de alguns astros, será 

colocado o nome e pelo menos uma característica para cada astro trazido para a sala 

de aula.  

4º Momento: 

 Nesse momento o professor fará uso do “Jogo da memória – Astros”, abordando 

o conteúdo sobre os astros para oportunizar outra forma de aprendizado. Na próxima 

página sugiro um modelo para confecção desse jogo da memória. 

 

 

 

Regras do jogo:  

1.O jogo da memória é um clássico jogo formado por peças que apresentam 

uma figura em um dos lados.  

2.Cada figura se repete em duas peças diferentes.  

3.Para começar o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas para baixo, para 

que não possam ser vistas.  

4.Cada participante deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam. 

5.Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar 

novamente.  

6.Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas novamente, e sendo passada 

a vez ao participante seguinte. 

7.Ganha o jogo quem tiver descoberto mais pares, quando todos eles tiverem sido 

recolhidos. 

 

Sugestão: com as imagens da próxima página, você poderá montar o jogo da 

memória, para isso, basta imprimi-las. 

 

   JOGO DA MEMÓRIA - ASTROS 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par
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FONTE: GOOGLE IMAGENS 
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5º Momento: 

  Neste momento o professor poderá passar um vídeo sobre os movimentos de 

rotação e translação sugerido abaixo, este vídeo mostra os dois movimentos 

detalhando sua ocorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após o vídeo, o professor poderá fazer os seguintes questionamentos: 

 Qual a principal diferença entre o movimento de rotação e translação? 

 Somente o planeta Terra realiza esses movimentos? 

 Qual movimento gera os dias e as noites? Como acontece? 

 Qual a relação entre o eixo de inclinação da Terra e as estações do ano? 

 Todos os planetas demoram o mesmo tempo para realizar o movimento de 

translação? 

 

6º Momento: 

 Pedir para que os alunos desenhem em seu caderno uma ilustração para o 

movimento de rotação da Terra e outra ilustração para o movimento de translação e 

logo em seguida elabore um pequeno texto falando sobre esses dois movimentos. 

 

 

 

 

 

Sugestão de vídeo para entender os movimentos de rotação 

e translação: 

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

(duração: 2:29 min ) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qc1rzryczdw
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5.4.1 – Conteúdo Estruturante 

Astronomia 

 

5.4.2 – Conteúdo Básico 

I. Sistema Solar  

 

5.4.3 – Conteúdos Específicos 

I. Formação e características do Sistema Solar   

II. Modelos Heliocêntrico e Geocêntrico 

III. Eclipse Lunar e Solar 

 

 

5.4.4 – Objetivos 

I. Compreender a formação do Sistema Solar. 

II. Conhecer a constituição e as características do Sistema Solar. 

III. Conhecer e diferenciar os modelos heliocêntrico e geocêntrico. 

IV. Entender a formação dos eclipses solar e lunar e diferenciá-los.  

 

 

5.4.5 – Texto de apoio para o professor 

 A Terra, uma esfera de rocha cheia de vida, é um lugar especial para o homem 

por ser o seu planeta. Mas não é o maior nem o mais importante objeto em sua região 

no espaço, isso cabe ao Sol. A Terra é parte da família do Sol, o Sistema Solar, 

composto de vários planetas, corpos menores como os planetas anões, mais de 140 

5.4. UNIDADE DIDÁTICA IV 

O Sistema Solar 

FORMAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO 
SISTEMA SOLAR 
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satélites, bilhões de asteroides e cometas. Eles existem juntos, no seio da galáxia Via 

Láctea, apenas uma das milhões de galáxias que compõem o Universo. (RIDPHAT 

2007, p.81)  

 As características dos constituintes do Sistema Solar foram detalhadas na 

Unidade Didática III. O Sol concentra quase a totalidade da massa do Sistema Solar. 

Por esse motivo, ele exerce uma poderosa atração sobre os demais corpos forçando-

os a gravitar em órbitas elípticas ao seu redor, formando assim um sistema 

propriamente dito. 

 As teorias mais antigas, designadas catastróficas, pressupõem a origem estelar 

dos planetas, a proposta que vem se firmando cada vez mais é a da Nebulosa Solar 

Primitiva, primeiramente proposta por Laplace, em 1796: os planetas seriam 

subprodutos da formação do Sol e todo o Sistema Solar teria se formado de material 

interestelar. 

O Sistema Solar se formou a partir de uma grande de nuvem de gás e poeira. 

Essa nuvem é chamada de Nebulosa Solar Primitiva. A teoria da Nebulosa Solar 

Primitiva diz que essa grande nuvem se contraiu para dar origem primeiramente ao 

Sol e depois aos planetas e isso ocorreu há 4,6 bilhões de anos. Os materiais 

rochosos e metálicos próximos ao Sol, formaram os planetas rochosos e nas regiões 

mais frias e externas, rocha, metal e gelo formaram os gigantes gasosos. 

 Quando o Sistema Solar se formou, só restavam dois milionésimos de massa 

da nebulosa original. O resto fora dissipado ou empurrado para o espaço. O Sol 

formou-se primeiro, seguido pelos planetas. Minúsculas partículas de material da 

nebulosa aglomeraram-se para formar pedaços cada vez maiores, e por fim enormes 

esferas, os planetas rochosos. 

Os gigantes de gás formaram um núcleo sólido, depois atraíram uma atmosfera 

de gás. O material entre Marte e Júpiter que não formaram um planeta, tornou-se o 

Cinturão de Asteroides. O restante dos objetos além de Netuno, formaram o Cinturão 

de Kuiper e os cometas. 

Abaixo temos uma tabela onde podemos observar algumas características de 

cada um dos planetas: 
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 Aristóteles desenvolveu por volta de 350 a.C., na Grécia antiga uma teoria que 

defendia a ideia de que a Terra era o centro do Universo e nove esferas ficavam 

girando em torno dela. Mais tarde, no século II d.C., o matemático e astrônomo 

Claudio Ptolomeu reforçou esse pensamento e elaborou a teoria Geocêntrica, também 

chamada de sistema ptolomaico.                                     

 Segundo essa teoria, a Terra está no centro do Sistema Solar, e os demais 

astros orbitam ao redor dela ao longo de um círculo (epiciclo). No geocentrismo, cada 

astro se movimenta com velocidade distinta, cuja ordem de proximidade da Terra é a 

seguinte: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Esse modelo de 

MODELOS HELIOCÊNTRICO E GEOCÊNTRICO 

Fonte: 
http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/49890866/A%20composi%C3%A7%C3%A3o%20do%20Sistema%20Solar 
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Sistema Solar foi defendido pela Igreja Católica durante mais de 1.400 anos. 

              A teoria heliocêntrica vinha sendo desenvolvida durante o século III a.C., 

através de observações do astrônomo grego Aristarco de Samos. Somente no século 

XVI d.C. Nicolau Copérnico sistematizou uma teoria contra o modelo geocêntrico, 

sendo denominado heliocentrismo. 

            Posteriormente, Galileu Galilei, durante o século XVII, reforçou a teoria 

heliocêntrica através de observações com lunetas holandesas. Como consequência 

de seu “atrevimento”, Galileu foi julgado pelo tribunal da Inquisição, tendo como opção 

negar sua teoria ou ser queimado na fogueira da Inquisição. Sem muitas alternativas, 

sua teoria foi negada.  

Porém, o heliocentrismo foi sendo aperfeiçoado por cientistas e astrônomos 

como Michael Maestlin, Johannes Kepler e Isaac Newton, e, atualmente, é a teoria 

mais aceita pela comunidade científica. A Igreja Católica, por sua vez, só aceitou esse 

modelo de Sistema Solar em 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os eclipses são observados desde a antiguidade, porém não se sabe ao certo 

quando o ser humano começou a prever a ocorrência deles. Acredita-se que o 

matemático e filósofo grego Tales de Mileto foi o primeiro a fazer a previsão de um 

eclipse total do Sol, que aconteceu no dia 28 de maio do ano 584 a. C. 

Atualmente, o ser humano desenvolveu técnicas para prever a ocorrência de 

eclipses com precisão e antecedência.  

 

Para mais informações obre o heliocentrismo e geocentrismo 
consulte o site: 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=265 

ECLIPSE LUNAR E SOLAR 
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Vamos ver como ocorrem os eclipses: 

O eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, impedindo que 

a luz solar chegue diretamente a Lua. Dessa forma, não podemos observar a parte da 

lua coberta pela sombra da Terra. O eclipse lunar pode ser observado a olho nu. 

          O eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, impedindo que 

parte da luz solar chegue diretamente a algumas regiões do nosso planeta, formando 

uma grande sombra. O eclipse solar deve ser observado com cuidados especiais, pois 

a luz do Sol pode ferir os olhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6- Metodologia  

 

1º - Momento: 

 Iniciar com a apresentação de um vídeo que mostre alguns dos astros que 

compõem o Sistema Solar e suas características e em seguida fazer os seguintes 

questionamentos: 

1.O sistema solar sempre existiu da forma que o conhecemos hoje? 

2.Que astros fazem parte do sistema solar? 

3.Qual astro ocupa o centro do sistema solar? 

Como acontecem os eclipses?? Aprofunde seu 

conhecimento no site: 

http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm 

 

Sugestão de vídeo sobre o Sistema Solar: “Astronomia: Sistema Solar” 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8720 

(tempo:08:57 min) 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8720


64 

 

2º Momento: 

 

Iniciar este momento com o seguinte questionamento: 

Através dos instrumentos de observação celeste, astrônomos descobriram que 

o Sol ocupa o centro do Sistema Solar. Será que na antiguidade essa observação era 

aceita? 

Após as colocações dos alunos fazer a mediação e apresentar o vídeo “Galileu 

Galilei - Trecho 2 (Visão heliocêntrica). 

 

Este vídeo oportunizará aos alunos a diferenciação dos modelos geocêntrico e 

heliocêntrico, bem como sua história. 

Para efetivar o aprendizado sugere-se que o professor monte slides com 

imagens dos dois modelos para que o aluno consiga diferenciá-los. Ao passar os 

slides o professor fará a mediação das observações feitas. 

Os alunos serão orientados para fazer um pequeno texto com suas conclusões 

a respeito dos modelos heliocêntrico e geocêntrico e fazer um desenho para cada 

modelo. 

 

 3º Momento: 

Sugere-se que o professor trabalhe com o programa Solar Sistem Scope,     

(http://www.solarsystemscope.com/)  com o auxílio de um data show na sala de aula 

explorando todos os recursos que este programa fornece, enfatizando os movimentos 

de rotação e translação dos planetas, as órbitas, os eixos de inclinação dos planetas 

em relação ao Sol e suas características e a formação de um eclipse. 

Vídeo: Galileu Galilei – trecho 2 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11360 

(tempo: 03:55min) 

http://www.solarsystemscope.com/
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11360
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Professor o “Solar System Scope” é um simulador 3D e interativo do nosso 

Sistema Solar, ele possui um visual moderno e muito intuitivo, já que apresenta ícones 

facilmente reconhecíveis e exibe a descrição de cada função ao posicionar o mouse 

sobre elas. Para manter uma confiabilidade maior, o sistema também utiliza cálculos 

fornecidos pela NASA. Porém, o software ainda considera Plutão como sendo um 

planeta. 

 

 

 

 

 

Durante a observação do programa o professor fará a mediação com os 

seguintes questionamentos. 

1.Vamos fazer a translação e rotação dos planetas. Eles duram o mesmo 

tempo? Observem. 

2.Vamos pensar; quanto tempo a Terra demora para fazer a rotação? E a 

translação? 

 

4º momento: 

Professor, ainda trabalhando com o programa “Solar Sistem Scope”, trabalhar 

os fenômenos dos eclipses solar e lunar. Medie o aprendizado chamando a atenção 

para como eles acontecem e sua diferenciação e ainda um dos recursos que o 

simulador oferece é o alinhamento perfeito das órbitas.  

Para usar o programa Solar System Scope, acesse o site: 
 

*http://www.solarsystemscope.com/ 
 

Para entender o funcionamento do programa Solar System Scope, estude o site: 

http://tuboemensaio.blogspot.com.br/2011/12/solar-system-scope.html 

 

http://www.solarsystemscope.com/
http://tuboemensaio.blogspot.com.br/2011/12/solar-system-scope.html
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Para programar no simulado uma data em que aconteceu um eclipse solar ou 

lunar, consulte o site: 

 

 

 

 

 

Como forma de efetivar a aprendizagem pedir aos alunos que ilustrem em seu 

caderno os eclipses solar e lunar e escrevam um texto sobre como acontecem os 

eclipses solar e lunar.  

 

5º Momento: 

Com a mediação do professor, confeccionar um modelo didático do Sistema 

Solar, respeitando distância, tamanho e órbita dos planetas. 

 

6º Momento: 

Professor, levar os alunos até a sala de informática (se a escola tiver), para 

jogarem nos computadores, jogos educativos sobre Astronomia, os quais estão 

disponibilizados nos sites: 

 

 

 

7º Momento:  

Professor entregar para cada aluno uma atividade de palavras cruzadas sobre 

o Sistema Solar. Na próxima página segue um modelo. 

Para saber as datas em que ocorreram os eclipses lunares e 

solares, consulte o site: 

http://www.siteastronomia.com/eclipses-solares-e-lunares-em-

2014 

Jogos educativos sobre Astronomia: 

www.noas.com.br/ensinofundamental-2/ciencias/ 

www.junior.te.pt/servlets/rua?p=jogos 

 

 

http://www.noas.com.br/ensinofundamental-2/ciencias/
http://www.junior.te.pt/servlets/rua?p=jogos
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       Palavras cruzadas –  Sistema Solar 

 

Fonte: http://kaminhofelyz.blogspot.com.br/2011/02/ciencias-sistema-solar.html (adaptado: 14/11/2014) 

 

http://kaminhofelyz.blogspot.com.br/2011/02/ciencias-sistema-solar.html
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(OBS:  Professor, após concluir a Unidade Didática V, aplicar o pós teste I e II 

(disponível nos anexos), e uma redação com o tema Astronomia  para verificar 

o nível de aprendizagem. Lembrando que o pós teste será o mesmo do pré teste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

REFERÊNCIAS  

ATLAS VISUAIS: O Universo. São Paulo: Ática, 1995.  

BAROLLI, Elisabeth; GONÇALVES FILHO, Aurélio (Ed.). Nós e o Universo: O 

universo da Ciência. 2. ed. São Paulo: Scipione, 1991. 

BRETONES, Paulo Sergio. Os Segredos do Universo: Projeto Ciência. 3. ed. São 

Paulo: Atual, 1997. 

CRUZ, Christiane Gioppo Marques; KUCERA, Lia; ROCHA, Ronaldo Gazal; 

MACHADO, Roseli; BARRA, Vilma Maria Marcassa. Metodologia do Ensino das 

Ciências Naturais. Curitiba: Iesde Brasil, 2010.  

DAMINELLI, Augusto; STEINER, João (Ed.). O Fascínio do Universo. São Paulo: 

Odysseus, 2010 

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PENAMBUCO, Marta Maria. 

Ensino de Ciências Fundamentos e Métodos. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2009.  

FOREMAN, Julie; HEWLETT, Claire; RODEN, Judith; WARD, Hellen. Ensino de 

Ciências. 2. Ed. Porto Alegre: Artemed, 2010  

 FRIAÇA, Amâncio C. S. et al. Astronomia: Uma Visão geral do Universo. 2. ed. 

São Paulo: Edusp, 2006. 

GUIMARÃES, Luciana Ribeiro. Atividades para aulas de Ciências: Ensino 

Fundamental 6º ao 9º ano. 1. Ed. São Paulo: Nova Espiral, 2009.  

MENEZES, Edmário. Movimentos de rotação e translação. Disponível em: 

<https://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/ciencias-

humanas/geografiaregionalizacao-mundial/os-movimentos-da-terra-rotacao-e-

translacao/>. Acesso em: 05 nov. 2014. 

NOGUEIRA, Salvador. Coleção Explorando o Ensino – Astronomia: Fronteira 

Espacial – parte I. Brasília, 2009.  

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná – Ciências. Curitiba, 2008  



70 

 

PETROBRÁS, Voluntariado. Curso Básico de Astronomia: Projeto Arte com 

Ciências, 2009.  

TRINDADE, Laís dos Santos Pinto; TRINDADE, Diamantino Fernandes. Os 

Caminhos da Ciência e os Caminhos da Educação: Ciência, história e educação 

na sala de aula. São Paulo: Madras, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ANEXO - 1  

Colégio Estadual Prof. Orlanda Distefani Santos – Ensino Fundamental e Médio. 

Nome:_______________________________ Turma:_____ Data:___________ 

PRÉ-TESTE 01 – Questões objetivas - Conhecimento sobre Astronomia 

Assinale com um X, uma das alternativas que você julgue estar correta.   

1. Constelação é: 
a. conjunto de estrelas ligadas entre si pela atração gravitacional. 
b. conjunto de estrelas que estão aparentemente próximas entre si 
c. um agrupamento de planetas 
e. um agrupamento de galáxias 

2. O responsável pelas estações do ano é:                                                                                          
a. o movimento de rotação 
b. o movimento de translação 
c. as fases da Lua 
d. a posição da Terra no Sistema Solar.  
 
     3. A Lua é considerada: 
a. o satélite natural do planeta Terra 
b. o satélite artificial do planeta Terra 
c. um meteoro prestes a cair no planeta Terra 
d. uma estrela 
 
 4. A ordem dos planetas de acordo com sua distância ao Sol é:                                                                       
a. Vênus, Terra, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão.                                                      
b. Vênus, Terra, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão                                                       
c. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão 
d. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão 

 5.Comparando duas estrelas, uma azulada e outra avermelhada, pode-se afirmar que: 
a. azul é mais fria 
b. vermelha é mais distante 
c. a vermelha é mais brilhante 
d. a azul é mais quente 

6. O elemento mais abundante do universo é 
a. Hidrogênio 
b. Hélio 
c. Nitrogênio 
d. oxigênio 

7.O modelo cosmológico mais aceito é que vivemos num universo que atualmente está 
a. estático 
b. em contração. 
c. em expansão  
 
     8. Existem aparelhos especiais para observar o céu noturno. O nome desse aparelho é: 
a. microscópio 
b. telescópio 
c. lupa 
d. avião 
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ANEXO – 2  

Colégio Estadual Prof. Orlanda Distefani Santos – Ensino Fundamental e Médio. 
Nome:_______________________________ Turma:_____ Data:___________ 

PRÉ-TESTE 02 – Questões subjetivas - Conhecimento sobre Astronomia 

1. Você já ouvir falar em Astronomia em algum momento durante a escola? Em qual 

disciplina?  

2. Você sabe o que estudam os Astrônomos?  

3. Cite o nome de um astrônomo que você conhece.  

4. O planeta Terra realiza alguns movimentos. Você sabe o nome de algum deles?  

5. Cite o nome dos planetas que você conhece.  

6. Desenhe a trajetória da Terra entorno do Sol. 

7. Por que a noite é escura se há tantas estrelas no céu? 

8. Escreva o nome de um satélite. 

9.Escreva o nome de uma estrela que podemos observar durante o dia. 

10. O que você entende pela palavra Astronomia? 

11. Você acha que o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? 

12. O que é uma estrela cadente? 

13. Você sabe por que existem os dia e as noites? 

 

 

 

 


