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Resumo: 

 

A elaboração desta Unidade Didática, 
parte essencial do processo de formação 
continuada do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná 
(SEED), tem como objetivo principal buscar 
subsídios teóricos e metodológicos referentes 
aos conteúdos estruturantes de Astronomia, 
com as contribuições da ciência física como 
base científica conforme as diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná (DCEs). A 
finalidade é de desenvolver estratégias 
didáticas de modo a instigar a curiosidade e 
criatividade dos alunos e direcioná-los a uma 
aprendizagem em relação ao conhecimento 



astronômico, utilizando a investigação e a 
experimentação. Busca-se, assim a criação 
de alternativas para colaborar na 
aprendizagem dos conteúdos básicos de 
Astronomia, sendo estes: Sistema Solar; 
fenômenos celestes como o dia e a noite; 
principais movimentos da Terra; movimento 
aparente do Sol; noções sobre localização e 
orientação pela constelação Cruzeiro do Sul; 
simulação de movimento e lançamento de 
projéteis; observação a olho nu e com luneta 
do céu estrelado; construção e lançamento 
foguetes de garrafas pets.  

Palavras-chave: 

 

Ensino de Astronomia; Ensino por 
Investigação; 

 Ciência no Ensino Fundamental; 
 Olimpíada Brasileira de Astronomia. 

Formato do Material 
Didático: 

 Unidade Didática 

Público:  Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO   

 

 

A Unidade Didática cujo tema é Astronomia no Ensino Fundamental: 

de olho no Sistema Solar proporcionará um aprendizado dos conhecimentos 

científicos sobre Astronomia aos alunos do Ensino Fundamental, aliado a uma 

participação mais ativa. A ação do aluno estimula o desenvolvimento das 

dimensões procedimental e atitudinal, além da conceitual, na perspectiva de 

uma postura crítica e autônoma. Assim, serão desenvolvidas atividades 

práticas de investigação, uso de vídeos, observação do céu, experimentação, 

construção de materiais em forma de oficina, manipulação dos simuladores 

Stellarium e Phet para lançamentos de projéteis e simulação de provas da 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA.  

 O conjunto de ações metodológicas tem o objetivo de proporcionar o 

rompimento de barreiras conceituais dos alunos e, consequentemente, 

contribuir para a melhoria da aprendizagem significativa dos conceitos 

astronômicos (SOUZA; VISCOVINI, 2010). Para estes autores, “as atividades a 

serem desenvolvidas estimularão indagações e questionamentos, provocarão e 

desafiarão a argumentação, e promoverão a interação entre alunos e professor, 

entre aluno e aluno, por meio de observações, discussões e reflexões” 

(SOUZA; VISCOVINI, 2010, p. 4).  

As atividades sugeridas nesta produção didática também consideram que 

as práticas em forma de oficinas podem contribuir amplamente no processo de 

interação e no desenvolvimento de conceitos científicos, permitindo que os 

alunos aprendam a abordar objetivamente o seu mundo, e desenvolvam 

soluções para os problemas complexos (LUNETTA, 1991). 

Para Lazzaretti (2010, p.10), “a opção pela abordagem do tema 

Astronomia, inclui a necessidade de mudanças no Ensino pautado na 

memorização e fragmentação”. Esta autora traz a opinião de Caniato (1989, p. 

03), ao dizer que “[...] o ensino que fazemos, colabora a domesticação dos 

estudantes, levando-os a terem uma atitude passiva, de imobilidade e silêncio. 

Desta forma, estamos agindo exatamente ao contrário do que pensamos e 

fazemos quando ensinamos”. Lazzaretti (2010, p. 10) ainda analisa que quando 



nos opomos “a essa situação, propomos superar visões empobrecidas, 

fragmentadas e distorcidas, presentes em muitas concepções docentes sobre o 

ensinar e aprender ciências”. 

Assim, pretende-se, com o desenvolvimento desta Produção Didático- 

Pedagógica aplicada aos alunos em contra turno de aula, auxiliar a prática 

pedagógica do professor de Ciências em sala de aula, a fim de possibilitar a 

compreensão de conceitos, a partir do domínio da linguagem científica. 

 Para fins de organização da presente unidade didática, optou-se pela 

apresentação das atividades por encontros com o grupo de alunos. Estão 

planejados 12 encontros com duração variável, de 2 ou 4 horas aula. Na 

realização dos encontros, inicialmente, ocorrerá a explanação da Unidade 

Didática planejada com a utilização de banner. Em seguida, os alunos 

receberão um termo de autorização para uso de imagens que deverá ser 

entregue aos seus pais ou responsáveis para assinatura. Posteriormente será 

aplicado um questionário de avaliação diagnóstica com o objetivo de obter 

informações referentes às concepções dos (as) alunos (as) em relação aos 

conceitos básicos sobre os fenômenos astronômicos e o universo. Será 

também considerada a análise de respostas dos alunos a partir da prevalência 

do senso comum ou do conhecimento científico. Nos encontros seguintes 

serão utilizadas técnicas e modalidades diferentes de ensino, a fim de que 

sejam observados o empenho, a participação e o processo de aprendizagem 

dos alunos. As modalidades ou técnicas de ensino serão aulas práticas em 

forma de oficina com confecção de materiais, observação do céu diurno e 

noturno com luneta e telescópio, aulas expositivas dialogadas, experimentação 

por simulação e excursões ao polo Astronômico de Foz do Iguaçu. 

Acredita-se que, com o desenvolvimento dessa Unidade Didática os 

alunos, consigam ampliar o conhecimento científico em Astronomia, motivando-

se inclusive para a participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica como também na Mostra Brasileira de Lançamentos de Foguetes 

que ocorrerá no ano de 2017. 

  



 

ENCONTRO 01 

AÇÕES: 

 Apresentação da Unidade Didático Pedagógica; 

 Aplicação de questionário para levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos em relação ao universo e 

fenômenos astronômicos; 

 Entrega da ficha referente ao uso de imagens para os alunos e 

pais assinarem. 

 

 

Objetivos:   

 

 Tornar os alunos cientes dos conteúdos e metodologias 

planejadas para desenvolvimento nos encontros;  

 Detectar os conhecimentos prévios dos alunos do ensino 

fundamental do colégio Amâncio Moro de Corbélia em relação ao 

universo e sobre os fenômenos astronômicos a fim de direcionar as ações 

em sala de aula. 

 

Recursos: Banner, computador, laboratório de física/informática, lápis de cor, 

régua, compasso e transferidor. 

 

 Duração: 02 aulas 

 

Modalidade: Aula expositivo-dialogada; registro escrito individual.  

 

Encaminhamentos Metodológicos:  

 Apresentar para os alunos como serão desenvolvidas as ações 

integrantes da produção didático-pedagógica utilizando um banner; 

  Distribuir uma folha sulfite para cada aluno, pedir que desenhe 

livremente a Terra, a Lua e o Sol no céu. E depois façam também, um 

desenho ou representação da terra indicando onde moramos; 

 Em seguida, solicitar que respondam o questionário do google 



docs nos computadores previamente reservados no laboratório de Física 

ou Informática. 

 Esclarecimentos e entrega do documento para assinatura (pelo 

próprio aluno se maior de idade, pais ou responsáveis para os menores 

de idade) referente ao direito de uso de imagem do grupo de alunos 

para divulgação das atividades. 

 

PRÉ-TESTE 

Prezado aluno! Este questionário tem a função de realizar um diagnóstico de 

suas concepções sobre o universo e os fenômenos astronômicos. Não será 

necessária sua identificação, mas gostaria que respondesse com seriedade, 

mesmo que não sejam atribuídas notas ou classificação.  
 

1. Moramos dentro ou fora da Terra? 
Dentro 

Fora 

2. O que podemos observar no céu a olho nu, durante a noite?  
Planetas, estrelas, lua, sol, animais, árvores. 

Estrelas, lua, constelações, satélites. 

Outro: 

3. As estrelas permanecem no céu durante o dia? 
Sim 

Não                                                  

4. Você conhece alguma constelação?  
Sim 

Não 

Se sim, qual (ais)?    

5. Quais os tipos de eclipses que existem? 
7. Eclipses lunares só ocorrem na Lua Cheia? 
Sim  

Não 

8. No inverno, a Terra está muito mais longe do Sol, por isso faz muito frio? 
Sim 

Não 

9. A Terra gira ao redor do Sol; isso explica os dias e as noites? 
Sim 

Não 



10. Quais movimentos da Terra que você conhece? 
 
11. Você já realizou alguma experiência prática? 
Sim 

Não 

Se sim, em quais disciplinas? 

12. Você já observou o céu com uma luneta ou telescópio? 
Sim 

Não 

13. Você já participou de alguma Olimpíada de Astronomia? 

Sim 

Não 

14. Você já visitou um planetário? 

Sim 

Não 

*Se respondeu sim, qual ou quais? 

15.Conhece o que é e para que serve um simulador?  

Sim 

Não 

 
 

 
ENCONTRO 02 

AÇÕES: 

   Estudo do Sistema Solar; 

   Discussão sobre o surgimento da Astronomia, das Teorias 

Geocêntrica e Heliocêntrica; 

   Construção de um modelo comparando o volume dos planetas 

em relação ao sol; 

 Comparação dos tamanhos dos planetas do sistema solar com o 

sol.     

 

 

 
Objetivos:   
 

 Conhecer o sistema solar, explorando os planetas, luas e o sol;  



 Construir um modelo comparativo do volume dos planetas em relação 

ao sol; 

 Diferenciar a Teoria Geocêntrica da Heliocêntrica;  

 Compreender o que é o Planeta Terra em relação ao Universo.  

 

Recurso: Tv multimídia, pen drive, computador ou notebook, jornais, papel 

sulfite, papel alumínio, tesoura, xerox do diâmetro dos planetas em escalas. 

 

Duração: 2 horas aula 

 

Modalidade: Aula expositivo-dialogada e aula prática 

 

Encaminhamentos metodológicos 1:  

 Apresentação do vídeo sobre Astronomia: “O ABC da Astronomia EP 1 

Astronomia HD”, com duração de 7:40 minutos, disponível no link: 

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

Questionar os alunos em relação ao vídeo assistido. 

1- O vídeo que você assistiu tem relação com seu cotidiano? 

 

2- O que você aprendeu sobre Astronomia? 

 

3- Qual a função da Astronomia? 
 

 Em seguida, serão realizados questionamentos orais coletivos:  
 

    1- Como vocês acham que surgiu a Astronomia?  
 

2- O que vocês já leram sobre a Teoria Geocêntrica e a Heliocêntrica? 
 
 Após os questionamentos e discussões, apresentar o vídeo ABC da 

Astronomia [9] Heliocentrismo, sobre a Teoria Geocêntrica e a 

Heliocêntrica disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzSEIdjwOE4&index=9&list=PL786

495B96AB0CC3C 

 Posteriormente à exposição do vídeo, distribuir uma folha sulfite para 

cada aluno e solicitar que ele represente o sistema geocêntrico e o 

http://www.youtube.com/watch?v=0JfksHOJX5U
https://www.youtube.com/watch?v=ZzSEIdjwOE4&index=9&list=PL786495B96AB0CC3C
https://www.youtube.com/watch?v=ZzSEIdjwOE4&index=9&list=PL786495B96AB0CC3C


heliocêntrico em forma de desenho, e escreva as principais diferenças 

entre eles. 

 

Encaminhamentos Metodológicos 2 

 Utilizar o laboratório de física com TV Multimídia e Data Show; 

 Apresentar o vídeo sobre o tamanho dos planetas para, em seguida, 

realizar uma comparação com a parte prática. Link: 

https://youtu.be/IEzjvNSNeA4 . 

 Organizar os alunos em grupos de 4 integrantes, em seguida distribuir 

os materiais a serem utilizados juntamente com a tabelas dos planetas 

e seus respectivos diâmetros. Solicitar aos grupos que construam os 

planetas do sistema solar utilizando os materiais disponíveis, como: 

jornais, papel sulfite, papel alumínio, tesoura, xerox do diâmetro dos 

planetas em escalas. O professor deverá escolher uma escala 

apropriada, neste exemplo representamos o Sol por uma esfera de 

80,0 cm de diâmetro e, consequentemente, os planetas são 

representados por esferas com os seguintes diâmetros: Mercúrio (2,9 

mm), Vênus (7,0 mm), Terra (7,3 mm), Marte (3,9 mm), Júpiter (82,1 

mm), Saturno (69,0 mm), Urano (29,2 mm), Netuno (27,9 mm) e Plutão 

(planeta anão) (1,3 mm). As bolinhas que representam os planetas, os 

alunos irão construir com papel alumínio (mas podem serem feitos com 

argila ou durepoxi ou até mesmo usando sementes e frutas). O Sol 

(80,0 cm), por outro lado, só pode e deve ser representado por uma 

bexiga de aniversário, de tamanho gigante, que vai ser enchida na 

saída do ar de um aspirador de pó; 

 Para comparar o tamanho dos planetas ao Sol, o aluno deverá utilizar a 

folha dos planetas e sobrepor e ou encaixar, cada planeta em seus 

respectivos lugares. Em seguida, eles compararão seus tamanhos;  

 Encher balão de aniversário gigante com ajuda de colega, o qual 

deverá ser enchida na saída do ar de um aspirador de pó. Medir o 

diâmetro do Sol com um barbante de 80 centímetros e comparar o 

tamanho dos planetas em relação ao Sol, colocando-os um próximo 

aos outros. 

A tabela dos diâmetros dos planetas a ser utilizada está disponível no link: 



http://www.oba.org.br/cursos/astronomia/tabelacomosdiametrosequatoriais.ht

m 

Para a comparação do tamanho dos planetas em relação ao sol serão 

utilizados os links:  

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/comparacao-entre-o-

tamanho-dos-planetas-e-o-sol/212 

    https://www.youtube.com/watch?v=obXOcqEWf-c&feature=youtu.be 

 
 
 

 
                                          ENCONTRO Nº3 
 
AÇÕES: 

 Atividade de Simulação: Lançamento de Projéteis. 

 Atividade: Planejamento e condução da experiência com 

projéteis. 

 Planejamento da simulação. 

 Desenvolvimento da atividade Avaliação de alcance máximo do 

projétil em função do ângulo de lançamento. 

 Atividade de Simulação: Lançamento de Projéteis. 

 Avaliação da influência da massa do projétil sobre o 

movimento. 

 

 

Introdução: O ambiente PhEt Interactive Simulations será utilizado para 

investigação de fenômenos físicos. Este software de simulação tem por 

objetivo fornecer um pacote de simulações para o auxílio das aulas de Ciências 

(física, química, matemática, biologia) são ensinadas e aprendidas. Essas 

ferramentas permitem aos alunos estabelecerem conexões entre fenômenos 

reais e a ciência básica, através da formulação de seus questionamentos. O 

ambiente PhET simulations é disponibilizado na Internet através do sítio citado 

abaixo e pode ser livremente utilizado (disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/earth-science). Nestas 

atividades, serão discutidos exemplos práticos de desenvolvimento de roteiros 

de experimentos virtuais e aplicações no ensino de Ciências, com especial 

http://www.oba.org.br/cursos/astronomia/tabelacomosdiametrosequatoriais.htm
http://www.oba.org.br/cursos/astronomia/tabelacomosdiametrosequatoriais.htm
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/comparacao-entre-o-tamanho-dos-planetas-e-o-sol/212
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/comparacao-entre-o-tamanho-dos-planetas-e-o-sol/212
https://www.youtube.com/watch?v=obXOcqEWf-c&feature=youtu.be
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/earth-science


atenção à Física.    

 

Objetivos: 

 Utilizar o simulador PhET para o aluno planejar e conduzir sua própria 

experiência e tirar suas próprias conclusões.  

 Aplicar os processos de investigação científica e de concepção, 

realização de experiências, para comunicar e avaliar suas hipóteses.   

  Especificamente, espera-se que o aluno seja capaz de planejar e 

projetar uma investigação científica que inclui: 

 Desenvolver uma questão testável; indicar uma hipótese (se ... então ... 

porque); 

 Identificar as variáveis independentes e as dependentes; 

 Conceber um procedimento escrito para uma experiência controlada; 

construir um quadro de dados para a coleta de dados; 

 Representar em um gráfico os dados para demonstrar as relações; 

escrever um relatório conclusivo, reafirmar a pergunta, discutir os 

resultados em relação à hipótese, sobre as dúvidas e a sua 

investigação. 

   

Duração: 2 horas-aula 

 

Modalidade: Simulação 

 

Recursos: Computadores do laboratório de informática. 

 

 

 

Atividade: Planejamento e condução da experiência com projéteis 

 

 

Esta atividade permite estudar a física dos projéteis e rever o processo de 

concepção e condução das suas próprias experiências com lançamentos de 

objetos.  Antes do uso da simulação no computador é necessário revisar a 

discussão sobre movimentos de projéteis. Algumas questões norteadoras são 



sugeridas:  

 Questões norteadoras: 

1. Como a trajetória do objeto lançado pode ser descrita?  

2.  Como o ângulo de lançamento afeta a distância máxima atingida (alcance 

do projétil)?  

3. Qual o ângulo que lhe pode dar o maior alcance?   

4. Qual o ângulo que lhe pode dar a maior altura?  

5. Para qual ângulo de lançamento o tempo de viagem é máximo? 

6. Como a massa do objeto afeta a trajetória?  

7. Como a resistência do ar afeta o movimento?  

8. Como a forma ou o tamanho do objeto afeta a trajetória?    

  

 

Planejamento da simulação 

 

 

1. Utilizando a simulação de projéteis, o que pode ser testado? 

2. Quais variáveis poderiam afetar projétil movimento?  

3. Previsão dos fatores que afetam o movimento do projétil: fornecer 

fundamentação para a razão por que você acha que uma determinada 

variável pode afetar ou não afetar o movimento. Explicar isso para cada 

variável. 

4. Testar suas previsões e observar as mudanças em cada variável. 

Recomenda-se alterar somente uma variável por vez.    

 

 

Desenvolvimento da atividade 

 

 

Solicitar para o laboratorista do colégio para baixar o programa nos 

computadores que serão utilizados pelos alunos antecipadamente. Inicie o 

programa PHET simulations clicando no ícone do Desktop (na Internet, pode 

ser acessado pelo site http://phet.colorado.edu/index.php). Após o programa 

ser carregado, clique em Play with sims... > Localize o item “Physics Motion” 



e selecione a simulação “Projectile Motion” e clique em run now.  O aplicativo 

está pronto para ser usado. 

Pedir para os alunos organizem em dupla na sala de informática. 

Distribuir uma xerox da atividade a ser desenvolvida utilizando o simulador 

citado acima. Deixá-los manipular o simulador seguindo as orientações abaixo. 

Dar um tempo para discussão e responder às questões propostas. Em seguida 

preencher a tabela seguindo de acordo com a observação e passos da 

atividade número 1 e 2 do procedimento.  Após o término das atividades de 

simulação de projéteis, a professora deverá realizar as considerações 

necessárias a fim de observar e questionar os alunos, se necessário. 

 

 

Avaliação de alcance máximo do projétil em função do ângulo de 

lançamento 

 

 

 Efetuar o lançamento de um projétil, sem resistência do ar, observando o 

alcance do objeto, como função do ângulo de lançamento. 

 Escolha um projétil a ser lançando, na área de controle de projéteis.  

 Ajuste o valor da velocidade de lançamento fixando o valor. Nesta 

atividade utilize valor 15 m/s. 

 Mantendo o valor da velocidade de lançamento fixa, efetue lançamentos 

variando o ângulo de lançamento e construa uma tabela como a listada 

abaixo (o alcance e o tempo de permanência são dados automaticamente 

enquanto a altura máxima atingida deve ser medida com a trena):  

 

 
Tabelando valores 

 

 
Tabela 1: Grandezas de interesse para movimento de projéteis. 

 Ângulo (graus). 

 Alcance (m). 

 Tempo de permanência do projétil no ar (s). 

 Altura máxima (m).       



 

Ângulo 
(graus) 

 

Alcance (m) Tempo de 
permanência do 
projétil no ar (s) 

Altura máxima (m) 

20    

30    

40    

45    

50    

60    

70    

80    

 
1. Qual o ângulo de lançamento que maximiza o alcance do projétil?  

2. O que acontece com o tempo de permanência do projétil no ar à medida 

que o ângulo de lançamento aumenta? 

3. Explique a variação do tempo de acordo com os dados de alcance e 

altura máxima atingida.   

 

 

Avaliação da influência da massa do projetil sobre o movimento 

 

 

1. Lance uma bola de canhão a uma velocidade de 10 m/s em um ângulo de 

35º variando a massa do projétil. Para cada valor de massa, anote os valores 

das grandezas listadas na Tabela 2.   

Tabela 2: Movimento de projéteis de diferentes massas sem resistência do ar.  

  Massa (kg) Alcance (m). 

 Tempo de permanência do projétil no ar (s). 

 Altura máxima (m).  

 Altura máxima (m).  

 

Massa (kg) 

 

Alcance (m) Tempo de permanência 

do projétil no ar (s) 

Altura máxima (m) 

2,0    

4,0    

6,0    



8,0    

 

1. Qual o efeito que a mudança na massa tem sobre cada uma destas 

grandezas? Faça uma justificativa sobre sua observação.   

2. Faça uma comparação e descreva as semelhanças e diferenças entre os 

dados das Tabelas 1 e 2. Procure formular hipóteses que explique suas 

observações sobre as trajetórias. Estas hipóteses podem ser testadas 

usando a simulação?   

 

 

 

 

 

ENCONTRO Nº 4 

AÇÕES: 

 Construção de foguetes com garrafas pets. 

 

 

Objetivo: 

 

 Construir um foguete de acordo com as orientações da Mostra Brasileira 

de Foguetes (Mobfog) e desenvolver conteúdos conceituais e 

procedimentais sobre Astronomia. 

 

Recursos: Duas garrafas pets de 2 litros, canos de pvc, papelão, tesoura, 

bomba de encher pneu de bicicleta ou compressor, tesouras, válvula de 

pneu de bicicleta, fita crepe, fita adesiva para cano de pvc, estilete, régua, 

lápis ou caneta, abraçadeiras, bexiga e água. 

 

Duração: 4 horas-aula 

 

Modalidade: Aula prática em forma de oficina 

 

Procedimentos Metodológicos: 



 Solicitar aos alunos para que realizem uma pesquisa prévia sobre 

foguetes, suas principais partes e funções, sugerindo os links com os 

procedimentos para construção   

https://www.youtube.com/watch?v=JNFAAksbO08   

e também, o site das orientações para a construção dos foguetes para 

alunos do nível III de acordo com as regras da OBA, 

http://www.olimpogo.com.br/arq/matematica/AtividadesPraticas_VIII_MOB

FOG_2014.pdf 

 Utilizar o laboratório de física para a construção do foguete de garrafas 

pets.  

 

 

ENCONTRO N º 5 

 

AÇÕES: 

 

 Lançamento de foguetes 

 

 

Objetivos: 

 Lançar os foguetes construídos pelos alunos; 

 Medir os alcances dos lançamentos; 

 Registrar a distância alcançada; 

 Encaminhar os resultados para a organização da MOBFOG (Mostra 

Brasileira de Foguetes 

 

Modalidades: Atividade externa 

 

Duração: 4 horas-aula 

 

Recursos: Foguetes de garrafas pet, trenas, água, cola e fita adesiva, 

grampos, bomba de bicicleta. 

 

Procedimentos Metodológicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=JNFAAksbO08
http://www.olimpogo.com.br/arq/matematica/AtividadesPraticas_VIII_MOBFOG_2014.pdf
http://www.olimpogo.com.br/arq/matematica/AtividadesPraticas_VIII_MOBFOG_2014.pdf


 Reservar o campo de futebol antecipadamente e direcionar os alunos ao 

local; 

 Após fixar o foguete que foi construído pelos alunos na base de 

lançamento e esta no chão utilizando os grampos, incliná-lo em 45º, e 

apontando-o numa direção livre de casas, pessoas, bens móveis ou 

imóveis, mantendo todas as pessoas afastados 10 m do foguete; 

 Realizar junto com os alunos uma contagem regressiva de 5 a 1, após a 

pressurização do foguete, gritando a palavra lançar após o 1: “lançar”! 

Puxando o barbante;  

 Após o lançamento, o foguete deve sair violentamente da base lançando 

ar comprimido e água para trás e indo para frente (lei da ação e reação), 

realizando movimento em forma de parábola, chegando a atingirem torno 

de 50 a 100 metros ou mais;  

 O professor deve reforçar que existe uma combinação correta em relação 

referente ao tamanho, quantidade e posição e peso das aletas, direção do 

vento, valor do peso da ponta, acabamento, água, pressão, etc, essas 

condições permitem que o foguete atinja maiores distâncias, a pressão é 

mais importante e de fácil variação para que a distância seja maior;  

 Lançar um foguete de cada vez e já realizar as medições registrando o 

alcance; 

 Solicitar para um dos alunos fotografar e outro fazer vídeos dos 

lançamentos; 

 Sugestão: Se possível agendar um dia para realização de testes iniciais, 

só depois marcar outra data para os lançamentos oficiais. Selecionar 

alguns alunos e / ou colaboradores para registrarem as distâncias entre a 

base de lançamentos e entre o local aonde o foguete parou. Enviar para a 

Comissão Organizadora da MOBFOG as distâncias registradas. 

Observações: 

 Afaste todas as pessoas por cerca de 10 metros atrás do local de onde 

está o foguete.  

 Não lance o foguete em ruas ou avenidas.  

 Use grandes espaços abertos e vazios, pois este foguete vai facilmente 

100 metros de distância. Preparando o lançamento. 

 Escolha um local preferencialmente gramado. 



 Tenha em mãos um martelo e três grampos de metal. 

 Escolha cuidadosamente a direção de lançamento. 

 NUNCA lance o foguete na vertical. Confira que o “gatilho” esteja bem 

preso ao redor da boca do foguete. 

 Estiique o barbante completamente. 

Adaptado de: 

http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/INSTRUCOES%20GERAIS%

20de%202015.pdf 

 

 

ENCONTRO Nº 6 

AÇÕES: 

 Software Stellarium 

 

Objetivos: 

 Conhecer e manusear o software (simulador) Stellarium;  

 Explorar algumas informações nele apresentadas;  

 Visualizar os componentes do Sistema Solar e constelações obtendo 

informações dos astros;  

 Observar e simular eclipses e o movimento aparente do Sol;  

 Simular o movimento de rotação e translação da terra. 

Modalidade: Simulação  

 

Duração: 2 horas-aula 

 

Recursos utilizados: Software Stellarium, computadores e/ou data show.  

 

Encaminhamentos Metodológicos:  

 Solicitar ao laboratorista do colégio para que instale antecipadamente o 

software Stellarium nos computadores do Laboratório de Informática 

(Proinfo).  

Obs.: Na impossibilidade de não instalar nos computadores da escola, projetar 

http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/INSTRUCOES%20GERAIS%20de%202015.pdf
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/INSTRUCOES%20GERAIS%20de%202015.pdf


com o Data Show.  

Questionamentos orais e coletivos:  

1) Vocês conhecem o software de simulação Stellarium?  

2) Quais temas de Astronomia vocês gostariam de visualizar?  

3) Vocês acham que seria possível simular um dos eclipses que acontecerá 

nos próximos anos?  

4) Quais os astros e constelações estavam sendo visualizados na data do 

seu nascimento?  

 

Simulador: Software Stellarium  

 Realizar uma explicação sobre o que é e para que serve esse software 

gratuito destinado ao ensino de Astronomia. Por meio dele é possível 

explorar e aprofundar vários conteúdos pois permite observar o céu 

noturno em 3 dimensões de qualquer parte do mundo. Basta clicar 

qualquer corpo celeste para obter uma lista de informações, incluindo 

distância em relação a terra e magnitude.  

 Explicar que, ao colocar as coordenadas do local onde você se 

encontra é possível ver como está o céu naquele exato momento. E, 

ainda existem outros recursos como a de conhecer componentes do 

Sistema Solar, equinócios e solstícios, eclipses, movimento aparente 

do Sol, constelações de diferentes mitologias visualizando as linhas 

fictícias que unem as estrelas, as figuras que elas representam, 

localização na data e hora desejada, entre outras informações.  

 Após as explicações e simulações realizadas pelo professor, deixá-los 

manipular o simulador, visualizando as constelações, movimento de 

rotação e translação, e eclipses do sol e da lua, entre outros. 

 Solicitar um texto relatando como foi a experiência e o que os alunos 

aprenderam com o uso do Stellarium? 

 

 

 



 

ENCONTRO Nº 7 

 

  AÇÕES: 
 

 Visitação diurna ao Polo Astronômico Casimiro Montenegro  
 
Filho 

 

 

Objetivos: 

 Conhecer um Relógio de Sol Analemático; 

 Entender o movimento aparente do Sol ao longo do ano;  

 Confeccionar um relógio do sol ou planisfério celeste; 

 Observar as manchas solares com o auxílio de um telescópio;  

 Participar de outras atividades promovidas e disponibilizadas pelo Polo.  

 

Modalidade: Excursão 

 

Duração: 4 horas-aula 

 

Recursos: Ônibus, celulares, caderno, caneta, régua, máquina fotográfica, 

filmadora e texto.  

 

Encaminhamentos Metodológicos: 

  Providenciar ônibus, autorizações dos pais; solicitar que tragam lanche 

e/ou dinheiro, caderno para anotações para escreverem um relatório de 

como foi a visitação diurna ou um texto sobre a visita diurna, o qual 

deverá ser entregue no próximo encontro.  

Questionamentos orais coletivos iniciais:   

1) Vocês acreditam que existem manchas no sol?  

2) O que elas representam? 

3) É possível a sombra de uma pessoa ou objeto indicar o horário em um 

relógio?  



4) O que vocês esperam aprender nesta visita diurna ao Polo 

astronômico?   

Procedimento:  

1) Participar das atividades disponibilizadas pelo Polo Astronômico 

Casimiro Montenegro Filho, no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em Foz 

do Iguaçu, como: 

 Observação orientada das manchas solares em um telescópio;  

 Visualização do horário projetando a própria sombra no Relógio de Sol 

Anatemático e compreender o seu funcionamento;  

 Confecção ou manuseio de um modelo de planisfério celeste. 

2) Elaboração de um texto com o tema: Minhas impressões sobre a 

excursão ao Polo Astronômico e o que eu aprendi com essa visita.  

Questionamentos orais e coletivos finais:  

1)  As expectativas foram atendidas?  

2)  O que mais lhe chamou a atenção no que foi apresentado durante a 

visita diurna?  

3)  As manchas solares são regiões do Sol com temperaturas mais baixas 

ou mais elevadas? Como você explica isto?  

4)  No seu entendimento, os Relógios de Sol funcionam?   

5) Qual a função da carta celeste ou planisfério celeste? 

Obs: Caso não seja possível a constrição do planisfério celeste no Polo 

Astronômico, serão utilizados os links abaixo para tal abordagem em sala de 

aula.  

http://www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/celeste/planisferio.html 

https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba 

 

 

ENCONTRO N° 8 

AÇÕES: 

 Visitação Noturna no Polo Astronômico Casimiro Monte Negro 
Filho 

 

  
 
Objetivos:   

http://www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/celeste/planisferio.html
https://sites.google.com/site/proflanghi/planisferio_oba


 

 Compreender a dinâmica do céu ao longo do ano;  

 Ter uma visão panorâmica do céu estrelado sob o ponto de vista de 

diversas culturas;  

 Participar de sessão temática projetada numa cúpula que representa um 

céu virtual; 

 Fazer uma observação comparativa de planetas e de estrelas ao 

telescópio e a olho nu; 

  Visualizar algum planeta com auxílio do telescópio;  

 Observar a cintilação atmosférica; 

 Observar os diferentes brilhos e as diferentes cores estelares. 

 

Modalidade: Excursão e simulação 

 

Duração: 2 horas-aula 

 

Recursos: Ônibus, celular, caderno, caneta, máquina fotográfica, filmadora.  

 

Encaminhamentos Metodológicos:  

 Providenciar ônibus, autorizações dos pais; solicitar que tragam lanche 

e/ou dinheiro, caderno e caneta para anotações e elaboração de relatório, 

máquina fotográfica ou celulares para fotos e vídeos.   

Questionamentos orais coletivos iniciais:  

 Já realizou alguma visita ao Polo Astronômico? 

 Quais são suas expectativas em relação a esta visita ao Polo? 

 Você já realizou alguma observação utilizando um telescópio?  

 Já observou algum planeta com o uso de um telescópio? 

 Como você imagina que ele seja?   

Procedimentos: 

 Os alunos deverão participar das atividades disponibilizadas pelo Pólo 

Astronômico Cassimiro Montenegro Filho, no Parque Tecnológico Itaipu 

(PTI), em Foz do Iguaçu, como:   

 Observação orientada referente as constelações em uma plataforma de 

observação;  



  Observação e visualização de estrelas e um planeta com o telescópio;  

  Assistir um filme projetado na cúpula de aproximadamente 11 m de 

diâmetro representando um céu virtual;  

 Se houver outras atividades disponíveis, deverão participar.   

Questionamentos orais e coletivos finais e elaboração do relatório:  

1) O que vocês acharam das atividades e observações realizadas? 

2) Suas expectativas foram atendidas?  

3) O que mais lhe chamou a atenção no que foi apresentado nesta noite?  

4) A imagem do planeta observado e visualizado no telescópio correspondeu 

com a imaginada?     

5)  Elabore um relatório referente à visita noturna em dupla?  

   

 

ENCONTRO Nº 9 

 

AÇÕES:  

 Análise e resolução de questões da OBA 

 

 

Objetivos:  

  Analisar as questões das Olimpíadas dos anos anteriores como forma 

de aprofundamento do estudo de Astronomia;  

  Esclarecer dúvidas sobre o conteúdo das questões selecionadas;  

  Preparar para a prova da XVI OBA;  

 Apresentar aos alunos o simulador Oliver Pepper, utilizando este para 

responder as questões. 

 

Modalidade:  Aula expositiva dialogada e simulação  

 

Duração: 4 horas-aula 

 

Recursos: Celulares ou computadores do laboratório informática, provas das 

Olimpíadas anteriores, fotocópias, lápis, caneta, régua.  

 



Encaminhamentos metodológicos:  

 Baixar o simulador Oliver Pepper da OBA, disponível em: 

htt://play.google.com/store/apps/details?id=com.pepperandoliver.oba1free 

nos computadores previamente reservados; 

 Tirar xerox de algumas provas da OBA e gabaritos, selecionar algumas 

questões; reproduzi-las e entregá-las para que os alunos (as) respondam 

em grupos. A seguir, confrontar as respostas com os gabaritos e 

esclarecer as dúvidas;  

 Realizar o manuseio do simulador respondendo as questões propostas 

observando a quantidade de acertos em cada tentativa. Orientá-los para 

que estudem através do simulador e também pela internet as provas 

disponíveis para acesso no site da OBA Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica.  

Questionamentos orais coletivos:  

1) Alguém já participou da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica? 

2) Se participou, como foi seu desempenho? 

3) Como são as questões ou como vocês imaginam que elas são?   

Procedimentos:  

Esta atividade visa prepará-los (as) para a prova da OBA.  

1) Responder as questões: Cada grupo ou dupla de aluno receberão as 

questões e terá um determinado tempo para responder.  

2) Confrontar as respostas: Correção da prova.  

3) Encaminhar os alunos para a sala de informática, solicitar que acessem o 

simulador Oliver Pepper já baixado anteriormente e respondam as 

questões do simulador anotando o número de tentativas e a quantidades 

de acertos. 

Questionamentos:  

1) As questões referentes a prova da OBA, requerem conhecimento prévio e 

uma boa interpretação? Comente.  

2) Vocês se sentem preparados para a prova da OBA?    

  

 

htt://play.google.com/store/apps/details?id=com.pepperandoliver.oba1free


 

ENCONTRO Nº 10 

 

AÇÕES: 

 Participação na XX OBA 

 

 

Objetivos: 

 Participar da prova da XX OBA 2017;  

 Confrontar os conhecimentos adquiridos com os avaliados na 

Olimpíada;  

 Encaminhar os resultados para a comissão da OBA. 

 

Modalidade:  Avaliação  

 

Duração: 4 horas-aula 

 

Recursos: Provas das XX OBA, lápis, caneta, régua.  

 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Tirar Xerox antecipadamente das provas enviadas pela coordenação da 

OBA ou baixá-las e imprimi-las; organizar uma sala para a realização da 

prova.   

 

Questionamentos orais coletivos:  

1) Como vocês se sentem participando da XX OBA?  

2) Quais são suas expectativas em relação a notas e medalhas?   

Procedimento: 

 Responder as questões da prova da OBA 2017.   

Questionamentos a serem realizados após a realização da prova:  

1) O que você achou das questões?  

2) Você espera receber uma medalha? 

 

 



 

 

ENCONTRO Nº 11 

AÇÕES:  

 Análise das questões da XVI OBA 

 

   

Objetivos:  

 Analisar as questões e respostas da XVI Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica;  

 Esclarecer dúvidas sobre o conteúdo das questões da XVI OBA.  

Modalidade:  Aula expositiva dialogada  

 

Duração: 2 horas-aula 

 

Recursos: Provas das Olimpíadas e gabaritos.  

 

Encaminhamentos metodológicos:  

 Baixar os gabaritos no site da OBA e imprimir algumas vias. 

  Entregar as provas corrigidas para que cada aluno (a) confronte a sua 

resposta com a do gabarito, o professor deve esclarecer as dúvidas 

refazendo a resposta no quadro.  

Questionamentos orais coletivos: 

1) Como vocês acham que foram na prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica? 

2) As questões da prova continham conteúdos estudados durante a 

execução do projeto?   

3) Como foi participar da Mostra Brasileira de Foguetes? 

4) Qual foi o alcance em metros, do foguete que confeccionou? 

5) No momento do lançamento do foguete houve algum problema ou não? 

Se houve qual foi? 

Procedimentos:  

1)  Analisar as provas da OBA: Verificar acertos e erros na realização da 

prova. 



2) Verificar a resposta correta de cada questão: Confrontar a resposta dada 

com a resposta apresentada no gabarito.   

Questionamentos orais finais:  

1) As questões requerem conhecimento prévio e/ou boa interpretação? 
Comente. 

2) Você pretende participar novamente da Mostra Brasileira de Foguetes 

(MOBFOG) e da prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA)? 

 

 

 
ENCONTRO Nº 12 

 
AÇÕES: 
 

 Reaplicação do teste de sondagem.  

 Elaboração de painéis sobre o projeto as atividades realizadas 
no projeto. 

 
 

 

Objetivo: Verificar o conhecimento adquirido pelos (as) alunos (as) 

participantes dos encontros sobre o tema Astronomia no Ensino Fundamental: 

De Olho no Sistema Solar.  

 

Recursos: Teste de sondagem constando em anexo, computadores, 

cartolinas, tecidos coloridos em EVA, tesoura, cola, painéis, cola quente, fotos 

etc.    

 

Duração: 2 horas-aula   

      

Modalidade: Aula expositiva com aplicação de teste escrito e exposição. 

 
Encaminhamentos Metodológicos:  

 Providenciar a reservar dos computadores antecipadamente; 

 Encaminhar os alunos para o laboratório de informática, em seguida 

solicitar que respondam o questionário referente aos encontros realizados 

no google docs; 

  Organizar a sala dispondo as carteiras de forma que os (as) estudantes 



possam realizar as atividades individualmente sem interações com os 

colegas;  

 Em seguida organizá-los em grupos para a elaboração de painéis 

referentes as atividades realizadas no projeto, os quais serão expostos na 

escola para a apreciação da comunidade escolar. 
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