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Resumo:  

O ensino de astronomia faz parte do PCN, no terceiro ciclo do ensino 

fundamental, no conteúdo “Terra e Universo”. Há uma grande dificuldade por parte 

dos professores e alunos na compreensão do conteúdo, uma vez que muitos desses 

professores não estudaram o conteúdo na graduação, e os alunos não vêm sentido 

naquilo que é proposto em sala. O presente trabalho se propõe em construir de 

forma didática e lúdica os conceitos sobre astronomia com foco no sistema solar 

através de materiais didáticos construídos no projeto “Escola nas Estrelas”, levando 

em conta os conhecimentos pré-existentes dos alunos, e através de um minicurso 

apresentar a visão cientifica do universo.   

Palavras Chaves: Astronomia, Sistema Solar, Modelo, Ensino, Mini-Curso. 

 

Abstract: 

The teaching of astronomy is part of the PCN, the third cycle of basic 

education, the content "Earth and Universe." There is big difficulty of teachers and 

students in understanding the content, since many of these teachers have not studied 

the contents graduation, and students do not see sense in what is proposed in the 

classroom. This work intends to build in a didactic and playful form concepts of 

astronomy focus on in the solar system through educational materials built on the 

project "School in the Stars", taking into account the pre-existing knowledge of 

students, and through a mini course present the scientific view of the universe. 

Keywords: Astronomy, Solar System, Model, Teaching, Mini-Course. 
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1. Introdução 

 

  A astronomia é a ciência que estuda os astros, sua composição física e 

química, suas propriedades, sua evolução temporal no espaço, seu posicionamento 

uns em relação aos outros, de maneira geral, o estudo do universo pode ser dividido 

em algumas áreas do conhecimento: 

 Astronomia observacional, através de diversos instrumentos, coleta de dados 

dos objetos celestes e os diversos fenômenos relacionados. 

 Astronomia teórica ou astrofísica, onde se propõe modelos, a partir das leis da 

física, da formação, constituição e desenvolvimento dos planetas, asteróides, 

cometas, estrelas, aglomerados de estrelas e galáxias, bem como a relação entre si. 

Cosmologia estuda o universo como um todo, modelos que respondam as 

questões do tipo: O que foi?  O que é? E  O que será? 

Esta divisão não é bem delineada, havendo uma série de intersecções entre eles. 

Dentro do PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), está incluso o conteúdo 

Terra e Universo, onde é orientado que nesse eixo os alunos deverão elaborar uma 

concepção cientifica do universo.  

O sistema solar é o tema mais desenvolvido em sala de aula pelos professores de 

ensino fundamental (LEITE, 2008), mas para essa abordagem é preciso que o 

estudante saiba se situar dentro de seu espaço físico visível – o Planeta em que vive 

e que estabelece suas interações sensorialmente reais - e o espaço virtual - onde 

mundos se desenvolvem e se destroem numa relação de tempo e espaço muito 

diferente do que é acostumado a perceber-se. Este último representa o cosmos com 

distâncias e tamanhos inimagináveis, composição e existência duvidosa, cercada por 

vários mitos e histórias que se contaram por gerações, com os conhecimentos 

acumulados pelos astrônomos desde tempos remotos. Por se tratar de temas tão 

distantes fisicamente, o espaço virtual mostra-se complicado, com diversos 

conceitos complexos onde se faz necessário uma pesquisa aprofundada sobre o tema 

principalmente quando se pretende lecionar sobre o assunto. Nessa construção a 

figura do professor como facilitador da intermediação entre esses dois mundos - o 
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virtual e o físico - faz-se não só necessária, mas fundamental no processo de 

produção de modelos válidos para a abordagem sistemática do tema. É necessário 

que aquele conteúdo faça sentido, tenha significado, pois, quando um indivíduo 

aprende significativamente ocorre, então, uma “reorganização ativa de uma rede de 

significados pré-existentes na estrutura cognitiva desse indivíduo” (Gowin, 1981).  

“Aprender ciência significativamente é um processo ativo de 

construção cognitiva onde o que o aluno já sabe é absolutamente 

fundamental. E é fundamental porque a aprendizagem 

significativa de um material qualquer é um processo que consiste 

numa interação substantiva, não literal e não arbitrária 

(plausível, sensível e não aleatória) desse material com ideias 

relevantes existentes previamente na estrutura cognitiva, com as 

quais esse material se relaciona”. (Ausubel, 2003, p. 1). 

Dificuldades conceituais são marcantes, pois, o professor tem a responsabilidade 

de articular informações precisas e contextualizadas partindo das experiências 

adquiridas pelos estudantes ao longo de seu processo formal e não formal de 

Educação. Por exemplo: existe uma crença entre boa parte dos professores que 

acreditam que a formação do sistema solar se dê juntamente com a formação do 

universo em si. Outra confusão se refere ao centro das galáxias: os estudantes 

costumam entender o sistema solar como uma galáxia, uma vez que existe um 

centro que se aglomera a maior massa (o sol) é confundida pelo centro da própria 

galáxia. 

A ideia principal deste trabalho foi a elaboração de um minicurso que 

introduzisse os tópicos principais do conteúdo “Terra e Universo”, a princípio para o 

6º ano do ensino fundamental. Para tal, foi elaborado este mini curso em parceria 

com o Projeto de Extensão da FUP/UnB: “Escola nas Estrelas” (EnE). Nele, foi 

organizado um conjunto de aulas referentes ao Sistema Solar, nas quais foram 

utilizados os materiais didáticos elaborados no EnE que serão descritos com 

detalhes mais adiante. 

A proposta inicial do minicurso era que os alunos da disciplina Didática no 

Ensino de Ciências (que serão doravante denominados monitores), ministrada pela 

Professora Dra. Maria de Lourdes Lazzari do curso de Licenciatura em Ciências 
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Naturais, ministrassem aos alunos do 6º ano do ensino fundamental o conteúdo 

“Universo”. A Secretaria de Educação do DF orienta que este conteúdo seja 

lecionado a esta série, porém ao longo de sua execução, o minicurso foi executado 

em todas as séries do ensino fundamental e no ensino de jovens e adultos – EJA. 

Além dessas séries, entre 17 a 21 de outubro de 2011, o mini curso foi ministrado 

para uma turma de 26 alunos do primeiro ano do ensino médio. O mini curso 

segundo o projeto inscrito no SIEX, deverá ser ministrado em quatro aulas, e poderá 

ser executado na própria escola dos alunos envolvidos. 

 

1.1 Breve Histórico sobre o projeto escola nas Estrelas 

 

O projeto Escola nas estrelas surgiu da paixão do Professor Paulo Eduardo de 

Brito pelo ensino da astronomia. Em seu primeiro semestre como professor adjunto 

da FUP-UnB, ministrou a disciplina Universo, disciplina que trata de temas 

referente ao estudo de astronomia, cosmologia e astronáutica.  Foi uma experiência 

marcante para a turma que participou dessa disciplina, pois a maioria dos alunos 

tinha esse conteúdo como algo distante do seu dia-a-dia, mas depois da disciplina os 

alunos começaram a olhar para o céu de forma diferente que outrora.  

Findando o semestre, o professor comentou com dois alunos, Adriano Leonez e 

eu, sobre um projeto de astronomia no qual ele vinha trabalhando. Ele nos convidou 

a participar desse projeto. Ficamos muito empolgados, pois a disciplina de Universo 

nos motivou, a buscar mais sobre o conteúdo, logo passávamos madrugadas e 

madrugadas observando as estrelas com telescópio, além de pesquisando e lendo os 

materiais que o professor nos indicava.  

O projeto teve seu inicio em novembro de 2008 com três integrantes: Professor 

Paulo Eduardo de Brito (coordenador), Jefferson Moreira dos Santos (aluno) e 

Adriano Leonez (aluno). No decorrer de dois meses de projeto, o número de 

integrantes aumentou com a entrada da aluna Isabella Guedes Martinez, logo em 

seguida o aluno Marcos Henrique, a aluna Camila Frazão e Bruno Glenan Siqueira. 

Atualmente o projeto conta com a participação de vários alunos de semestres 

variados, além dos citados, participam os alunos, Deisy Radel, Helena Augusta 
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Lisboa de Oliveira, Jéssica Natália da Costa Dantas, Juliana Ricarda de Melo, 

Jussara Pereira Fernandes, Leny Paula Lisboa de Oliveira, Marcos Henrique 

Oliveira de Freitas, Maria da Penha Estrela Pires, Stephanie Paiva Monteiro. 

No inicio do projeto até o final do ano de 2009, o projeto consistia em palestras 

com temas diversos como sistema solar, cosmologia, astronáutica, além de 

minicursos como construção do astrolábio, foguete de garrafa PET, etc. 

No segundo semestre de 2009, eu e alguns alunos do projeto cursávamos a 

disciplina de Didática das ciências, em que deveríamos ministrar um minicurso pré-

estabelecido, pela professora Maria de Lourdes Lazzari, com temas diversos, porém 

não havia o tema o qual trabalhávamos juntamente com o projeto, ao passo que me 

dispus a escrever um projeto para ser submetido ao SIEX, com o tema Sistema Solar 

sob a orientação da professora da disciplina e o professor Paulo Eduardo de Brito. 

Esse projeto foi aceito e desde então têm sido aplicado pelos alunos que cursam a 

disciplina.  

Passamos por várias escolas públicas e particulares do DF e em torno com esses 

trabalhos (oficinas, palestras, observação astronômica), além de atividades dentro da 

universidade como observações astronômicas e atividades em parceria com a 

licenciatura em educação no Campo e com o curso de Gestão Ambiental 

O projeto teve um apoio financeiro do CNPq, processo 577706/2008-0, de 

acordo com o Edital MCT/SECIS/CNPq N
o.
 63/2008, e da FAP/DF, processo 

2009/00170-8 de acordo com o Edital N
o.
 10/2009 da Fundação de Apoio à Pesquisa 

do Distrito Federal, FAP/DF, para “Difusão e popularização da ciência e tecnologia. 

Com estes recursos foram adquiridos computadores, projetor multimídia, três 

telescópios, um binóculo, o planetário inflável, além dos materiais para execução 

das diversas oficinas de aprendizagem. 

Com o Planetário trabalhamos temas referentes à cosmologia, astronomia de 

posição, viagens estrelares, etc. 

Abaixo, está descrito os objetivos e metodologia do projeto como um todo. 
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1.2 Objetivos do projeto “Escola nas Estrelas” 

Gerais:  

 

•Difundir nas escolas a visão científica do universo. 

•Promover acesso ao conhecimento e experiências observacionais na astronomia 

•Estruturar um grupo de pesquisa em ensino e divulgação da astronomia. 

 

Específicos: 

 

•Divulgar a astronomia e cosmologia nas escolas de ensino fundamental e 

médio.  

•Ministrar palestras sobre astronomia ou cosmologia nas escolas, ou outros 

espaços de divulgação. 

•Desenvolver oficinas de aprendizagem tanto nas escolas como na própria 

universidade. 

•Elaborar materiais didáticos que auxiliem o desenvolvimento deste tema junto 

aos professores do ensino fundamental e médio. 

•Realizar noites de observação astronômica. 

•Estabelecer dentro do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências da FUP, um 

subgrupo de Pesquisa de Ensino e de Divulgação da Astronomia.  

 

1.3 Metodologia do projeto 

O projeto possui cinco grupos de atividades: 

  

I - Palestras de Divulgação de Astronomia 

 

As palestras no início do projeto eram feitas pelo professor Paulo Brito, mas ao 

longo do projeto, essa atividade foi sendo dividida entre os componentes do projeto, 

primeiro aos mais antigos, Adriano, Isabella e eu, Jefferson Moreira.  
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Essas palestras têm no seu cunho pedagógico a estruturação de um pensamento 

científico, a compreensão das diversas visões cosmológicas do universo, a divulgação 

da visão científica.   

Para essas palestras são usados alguns recursos como apresentação de slides, 

modelos de tamanho e distância dos planetas, globos terrestres, bolas de isopor 

representando a lua, lâmpadas, etc. 

 Os temas que são abordados nas palestras são: cosmologia, sistema solar, 

estações do ano, fases da lua, dinâmica estelar, astronáutica, viajem espaciais, 

mitologia, etc. 

 A linguagem usada nessas palestras varia de acordo com público, tendo em vista 

que as atividades do projeto são executadas da primeira série do fundamental até alunos 

do ensino superior. 

 

 

 

 

II - Oficinas de Aprendizagem 

Estas oficinas são utilizadas para confecção de materiais didáticos e para o 

melhor entendimento do assunto estudado. 

 

São trabalhadas a seguintes oficinas: 

 

1) Construção do relógio solar: 

 

Essa oficina consiste na construção de um relógio solar de papel a partir de 

cálculos matemáticos, e relações geométricas. Para construção desse relógio o aluno 

não precisa saber as relações matemáticas envolvidas no trabalho final, mas ele 

entenderá através do gráfico e da angulação da haste que o sol não se “desloca” no 

céu apenas por um caminho, mas que ao longo do ano ele irá alterar sua posição, em 

uma época estará mais ao norte (inverno), e ao sul (verão). Além de ser uma 

atividade muito divertida e interessante. 
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2) Construção e uso do astrolábio; 

 

Nessa oficina os alunos constroem um material para o estudo da astronomia de 

posição, que consiste em um aparelho que indica a altura em graus e o deslocamento 

no sentido horário a partir do norte geográfico. 

O interessante dessa atividade é que os alunos aprendem sobre a importância da 

localização dos astros, e com a utilização do astrolábio ele pode perceber e até 

mesmo medir o dia estelar.   

 

 

3) Construção e uso do planisfério 

 

O planisfério consiste em um mapa estelar de bolso. Para a construção do 

planisfério são usados modelos impressos em papel A4 duro, os alunos podem 

colorir, da forma que quiserem. É possível, com planisfério, identificar constelações, 

as principais estrelas, também é possível saber a hora, etc. 

 

4) Medidas relativas das distâncias e tamanhos dos planetas e satélites do Sistema 

Solar 

 

Para essa atividade é necessário barbante, massinha de modelar, balões, bolas de 

isopor além de materiais recicláveis como jornal, papel de rascunho, etc. 

Geralmente nos livros didáticos demonstra-se um sistema solar com planetas 

todos com mais ou menos o mesmo tamanho, e com distâncias muito próximas, 

sendo transmitida uma idéia errônea sobre o modelo do sistema solar. Com essa 

atividade o aluno poderá ter uma concepção das distâncias e tamanhos reais do 

sistema solar e as limitações em representá-lo, uma vez que as distancias são da 

ordem de milhões de quilômetros. 

 

 

5) Movimentos da Terra e Lua com uso de bolas de isopor e lâmpadas, fases da 

Lua e eclipses lunares e solares; 
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Há uma grande dificuldade por parte dos alunos em entenderem o porquê se dão 

as estações do ano, ou o porquê das fases da lua. Uma boa parte das pessoas acha 

que as estações do ano se dão por causa da distância entre o Sol e a Terra, e que as 

fases da lua são consequência da sombra da Terra na lua. 

Com essa atividade, é possível deixar bem claro a influência da inclinação da 

Terra sobre as estações do ano, falar sobre as principais componentes do movimento 

da Terra, além de demonstrar como se dão as fases da lua, mostrando que a sombra 

na Lua é proveniente dela mesma, e não da Terra. Geralmente essa atividade é feita 

em conjunto com as palestras. 

 

 

6) Foguetes de garrafa PET com água; 

 

Para falarmos sobre viagens espaciais usamos um recurso lúdico e muito 

interessante que são os foguetes de garrafa PET. São feitos pelos próprios alunos 

sob orientação dos monitores do projeto. Para o lançamento dos foguetes, usamos 

uma lançadora feita com cano PVC e para compressão do ar utilizamos uma bomba 

de encher pneu com medidor de libras, ou atmosferas. 

 

 

III – Observação Astronômica 

 

Para essas atividades levamos os telescópios do projeto para a escola ou entidade 

que estamos oferecendo a atividade. Geralmente essa atividade é aberta para toda a 

escola e para comunidade local. Conseguimos atingir um público com mais de 400 

pessoas.  

As observações astronômicas realizadas pelo projeto vão além de uma mera observação, 

já que os componentes do projeto antes de mostrar para o público o astro, faz uma 

explicação sobre o que a pessoa está observando.   
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IV - Pesquisa em Ensino de Astronomia 

 

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais possui, com enfoque da formação 

do professor pesquisador (Galiazzi, 2003 e Demo, 1997), seu estágio supervisionado 

com uma ementa que propõe que aos licenciados, além da prática pedagógica na escola, 

construam pesquisas, junto com o professor regente da disciplina, focalizadas em 

problemas vivenciados em sala de aula, do Ensino Fundamental e Médio.  

 

V – Palestras dento do Planetário 

 

O planetário foi uma ferramenta adquirida no final do ano de 2010, em que os 

alunos podem observar dentro dele uma simulação das estrelas, além do movimento 

delas durante a noite. É feita uma palestra explicando a dinâmica das estrelas, a 

identificação das principais constelações, bem como algumas histórias mitológicas 

envolvendo as constelações.   

 

2. Justificativa 

"Eu fui criança num tempo de esperança. Queria ser cientista desde 

os primeiros dias de escola. O momento que marcou essa vontade foi 

quando entendi pela primeira vez que as estrelas são sóis poderosos, 

quando comecei a compreender que elas devem estar tremendamente 

distantes para surgirem como simples pontos de luz no céu. Nem sei se já 

conhecia a palavra ciência naquele tempo, mas queria de algum modo 

mergulhar em toda essa grandiosidade. Eu estava seduzido pelo 

esplendor do Universo, deslumbrado pela perspectiva de compreender 

como as coisas realmente funcionam, de ajudar a revelar mistérios 

profundos, de explorar novos mundos - talvez até literalmente. Tive a 

boa sorte de ver esse sonho em parte concretizado. Para mim, o fascínio 

da ciência continua tão atraente e novo quanto naquele dia, há mais de 

meio século, em que me mostraram maravilhas da Feira Mundial de 

1939. Divulgar a ciência - tentar tornar os seus métodos e descobertas 

acessíveis aos que não são cientistas - é o passo que se segue natural e 
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imediatamente. Não explicar a ciência me parece perverso." (SAGAN, 

2006).  

Os elevados níveis de analfabetismo científico e a evasão de alunos e 

professores das salas de aulas de ciências são evidências da crise no ensino de 

Ciência (MATTHEWS, 1995). Podemos observar isso nas escolas, onde as aulas de 

ciências têm um caráter tecnicista e maçante. O presente trabalho tem em seu cunho 

pedagógico intervir com uma proposta de ensino que facilite a compreensão dos 

alunos acerca dos conceitos proposto acerca do Sistema Solar, de forma que os 

alunos consigam compreender e contextualizar os conceitos proposto em seu dia a 

dia.    

A Astronomia, se trabalhada de forma lúdica e interdisciplinar pode ser um 

incentivo aos jovens estudantes da rede pública de ensino a se interessarem pelo 

estudo científico de maneira geral. O tema gera curiosidade e consequente 

participação nas oficinas propostas, dessa forma torna a ciência uma prática atrativa 

para que os alunos despertem interesse nos campos das Ciências Naturais.   

 

3. Objetivos do TCC 

3.1  Geral 

• Promover a mudança conceitual dos alunos acerca do tema astronomia e 

cosmologia, por meio da visão científica do universo. 

3.2  Específicos 

 Compreender as noções de modelos de sistema solar dos alunos. 

 Construir, com os alunos, de forma didática e lúdica os conceitos sobre 

astronomia com foco no sistema solar; 

 Construir um modelo de minicurso sobre astronomia que poderá ser aplicado nas 

escolas. 

 Analisar por meio de questionários as perspectivas dos monitores e dos alunos 

envolvidos no minicurso. 
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4. Metodologia 

 

O minicurso foi dividido em 4 partes, onde cada parte é desenvolvida em um 

dia. Abaixo será colocado um norteador para a execução do minicurso, uma vez que 

o grupo de monitores poderá modificar de acordo com o público ou do contexto. 

No primeiro dia de curso deverá ser feito um estudo de aproximadamente duas 

horas e meia, com participação aberta aos alunos. Antes de iniciar a "exposição" do 

conteúdo, deve ser feito um momento de descontração para avaliação do nível de 

conhecimento que os alunos possuem a cerca do tema proposto através de 

questionário e de atividade monitorada, onde os alunos deverão elaborar um modelo 

de sistema solar com folha de papel, isopor, massinha de modelar. Nesse momento, 

enquanto os alunos estiverem construindo o modelo, não deve haver intervenção por 

parte dos monitores. Em seguida deve ser iniciada a exposição, buscando sempre a 

participação dos alunos, essa parte pode ter aproximadamente 2 horas e meia de 

aula, restando 1 hora e meia para a realização da dinâmica em grupo de perguntas e 

respostas. Durante esse dia deve ser avaliada a participação, absorção do conteúdo e 

o desenvolvimento do trabalho em equipes.  

No segundo dia deve ser realizada uma atividade que permita aos alunos ter uma 

noção das dimensões e distâncias entre o sol e os planetas entre si. Devem ser 

realizados modelos do sistema solar, com materiais de isopor, massa de modelar, 

entre outros, essa aula deve ser um pouco diferente, pois, as atividades teóricas e 

práticas intercaladas entre si, e depois disso devem ser apresentado aos alunos os 

modelos os quais eles criaram na aula passada para que eles possam observar a 

diferença da antiga concepção para a nova, em escala real. 

No terceiro dia deve acontecer em torno de 2 horas de "conversa" com os alunos, 

onde deve ser chamada a atenção deles aos "objetos" do nosso universo, como 

cometas, asteroides, planetas, que estão presentes no nosso dia a dia e muitas vezes 

nem os percebemos.  

No quarto dia, devem ser relacionados juntamente com os alunos os 

conhecimentos obtidos no estudo e pesquisa da astronomia em situações comuns a 

todos nós. Além de observação noturna, e/ou atividade no planetário, nesse dia deve 
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uma espécie de prova onde serão avaliados os conhecimentos gerais a cerca do tema 

que os alunos conseguiram absorver durante todo mini curso. 

Foi feito um questionário com uma amostra de 20 monitores e 20 alunos, para 

avaliar o impacto do mini curso em relação a sua importância na vida acadêmica dos 

monitores, alunos de ciências naturais que o ministraram e outro para avaliar 

perspectiva de uma amostra dos alunos da rede de ensino público e privado que o 

fizeram.  

 

5. Aplicação do minicurso 

 O minicurso como já outrora mencionado, até o presente momento já foi 

aplicado por diversos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais na 

condição de monitores, desde os primeiro semestre de 2009, inscritos na Disciplina 

de Didáticas das Ciências tendo plena aceitação como demonstra a pesquisa que será 

discutida mais adiante. 

Segue o relatório do minicurso apresentado aos alunos do primeiro ano do 

ensino médio do Centro Educacional Delta de Planaltina DF oferecido pelo projeto 

Escola nas Estrelas e como monitores fomos eu, Isabella Guedes Martinez e Jéssica 

Natália.  

 Como previsto no projeto de ensino, o minicurso teve a duração de 

quatro dias, sendo um pela noite onde deveria haver observação com o telescópio. 

 Fomos a Escola apresentando a proposta à coordenação que com muita 

educação nos recebeu e muito se interessou, pois haveria uma grande contribuição 

na formação de seus alunos. Discutimos sobre como seria o processo de inscrição, o 

horário das atividades etc. 

 Levamos a proposta para a sala de aula e convidamos os alunos que se 

interessassem pela atividade. Na primeira sala que entramos foram completadas as 

20 vagas que ofertamos, na verdade, ultrapassou em seis. 

 Marcamos com os alunos que o minicurso começaria às 14 horas e 

terminaria no máximo até as 18hs, e seria aplicado entre dos dias 17 e 19 de outubro 
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e o último dia seria aplicado na noite do dia 21 de outubro de 20 horas até as 23 

horas.    

No primeiro dia começamos conforme o horário previsto, às 14hs, nos 

apresentando à turma e explicando como seria o minicurso. 

Para introduzir o minicurso, apresentamos um pedaço do filme “Rei Leão” onde 

os personagens discutem o que seria, “aqueles pontos brilhantes no céu”. A partir da 

discussão entre os personagens, foi possível refletir sobre as várias visões 

cosmológicas, no caso do filme, três: Visão místico-religiosa, visão infantil, e visão 

científica. 

Após a apresentação do filme, perguntamos qual visão era a certa, ao passo que 

eles responderam que a certa era a do personagem que falava da visão científica, 

porém intervimos dizendo que dependia para quem essa pergunta era feita, se fosse 

feita para uma criança, a reposta com certeza seria outra, e para um místico-

religioso, outra. Com essa atividade tentamos quebrar o paradigma de apresentar a 

ciência como verdade incontestável, mas que existem várias outras percepções sobre 

o universo. Advertimos aos alunos que todo o minicurso seria baseado na visão 

científica do universo, e que iríamos falar um pouco sobre outras percepções do 

universo, também sobre mitologia, a diferença da astrologia para a astronomia, etc. 

Antes de começarmos a aula expositiva sobre o sistema solar, fizemos uma 

sondagem sobre o que eles sabiam acerca do tema. Perguntamos a ordem dos 

planetas, e a grande maioria não sabia. Uma pequena parte dos alunos falou a ordem 

correta, mas quando eles disseram Plutão, a turma unânime disse que não havia mais 

Plutão, e perguntamos o que havia acontecido com Plutão, eles ficaram sem 

resposta, pois na verdade não sabiam muito bem o porquê dessas especulações sobre 

Plutão. Depois de alguns segundos de silêncio, um dos 26 alunos disse que Plutão 

havia entrando numa nova classe de astros, a de Planeta Anão, além disso, explicou 

que a órbita dele era diferente, e que ele não era redondo como os outros. Intervimos 

dizendo também sobre a questão da dominância na órbita, e complementei falando 

como e porque surgiu essa nova classe, falando sobre o Planeta Éris.  

Após essa discussão, perguntei para eles se alguém mais sabia sobre isso, mas 

todos eles disseram que não, e para o aluno que respondeu perguntei como ele sabia 
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sobre esse assunto, e ele disse que leu sobre, pois gostava muito do conteúdo. Esse 

fato mostra a falta da abordagem sobre temas atuais em sala de aula, e que no 

modelo atual de ensino o aluno só irá aprender sobre esses assuntos, tão pertinentes, 

por conta própria, quando é dever da escola proporcionar uma abordagem atual 

sobre a ciência. 

Já com a reflexão sobre o que os alunos sabiam sobre o sistema solar, tanto da 

nossa parte, como da deles, começamos a aula expositiva sobre o sistema solar. O 

inicio da exposição começou com uma atividade de localização espacial, onde 

fizemos um zoom a partir da altura de 100 metros da escola até o Universo 

conhecido, retiramos essas imagens de programas de computador como Google 

Earth, Celestia, imagens do Telescópio Hubble, entre outras. Com essa atividade 

explicamos o que é um sistema Planetário, o que é uma Galáxia, um aglomerado de 

Galáxias, o que são superaglomerados, o que são nebulosas, etc. Percebemos o que 

já era esperado, eles confundiam a Via Láctea com o sistema solar, pensavam que o 

sol era o centro da Galáxia.  

Foi falado sobre os principais corpos do sistema solar, bem como suas 

características químicas e físicas, como temperatura, período de rotação, período de 

translação, número de Luas, composição, etc. A turma estava muito empolgada com 

a aula, tratava-se de uma turma muito agitada, porém era notório o entusiasmo deles 

à medida que falávamos sobre os planetas, as luas, os asteroides. A aula expositiva 

teve um período de duração de três horas, extrapolamos em uma hora do 

planejamento, pois a participação dos alunos com perguntas, observações, foi muito 

frequente.  

Faltando alguns slides para o término do conteúdo, propomos um intervalo para 

um lanche, mas de prontidão nenhum aluno queria intervalo, justificando que estava 

muito interessante, e que não queriam parar, mas insistimos, pois estávamos muito 

cansados, pois não havíamos nos alimentado direito no dia, só assim conseguimos 

parar a aula em vigência. 

Voltamos para a sala após quinze minutos, todos os alunos já estavam nos 

esperando sentados. O próximo tema da palestra era cometas, e para falar um pouco 

sobre suas órbitas utilizei uma cadeira giratória demonstrando a conservação do 

momento angular. Girei uma aluna com braços e pernas esticadas e quando ela 
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encolheu a velocidade do seu giro aumentou, mostrando assim como se dão a órbita 

dos cometas, que quando passam próximo ao sol suas velocidades aumentam e 

muito por conta da atração gravitacional que é muito maior. 

O próximo tema da palestra foi a formação do Sistema Solar. Tentamos 

desmistificar a relação que a maioria dos alunos em pensar que a formação do 

sistema solar se deu junto à formação do Universo. Foi apresentado um vídeo, além 

de alguns esquemas demonstrando no slide os passos da formação, o porquê dos 

rochosos estarem mais próximos, e os gasosos tão distantes, os anéis de saturno, etc. 

Quando dizemos aos alunos que a aula havia acabado, os alunos lamentaram 

dizendo que não queriam ir para casa, mas os animamos dizendo que amanhã 

teríamos mais atividades, interessantes. 

No segundo dia de aula, esperávamos que alguns alunos faltassem já que não era 

obrigatória a participação no curso, e sem contar que os alunos estavam em período 

de provas, mas para nossa surpresa houve 100% de presença.  

Dedicamos esse dia para as oficinas de aprendizagem de tamanho e distância 

relativa dos planetas e a construção do planisfério. 

Antes de começarmos a atividade, fizemos um zoom contrário ao da primeira 

aula, fomos da escola até aos quarks, passando pelas células, DNA, átomos, etc. 

Com essa atividade, os alunos puderam ter uma visão geral do macro e do micro, até 

mesmo em escala, tendo em vista que as unidades de tamanho eram colocadas no 

canto da tela. 

Após essa atividade, começamos a oficina de tamanho e distâncias relativas dos 

planetas, dividimos a sala em meninos e meninas, os meninos ficaram com a parte 

da distância e as meninas com o tamanho, o roteiro da atividade segue em anexo. 

Após o término da oficina, sugerimos aos alunos que escolhessem um 

representante para explicar para o outro grupo do que se tratava a atividade, todos 

ficaram muito surpresos em perceber que as dimensões das distâncias e tamanhos 

eram totalmente diferentes do que eram apresentados para eles no livro didático, em 

que os planetas estão todos uns próximos dos outros e mais ou menos do mesmo 

tamanho.  
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Figura 1: Alunas explicando o modelo de escalas dos tamanhos dos planetas 

 

Figura 2: alunos explicando modelo de escala das distâncias 

Com todos reunidos em frente aos modelos, perguntei o porquê que não fizemos 

os dois modelos em um, distância e tamanho na mesma proporção. Eles ficaram um 

pouco inseguros, em responder, mas explicamos para eles que se fizéssemos os dois 

ao mesmo tempo precisaríamos de pelo menos uns seis quilômetros, ao passo que 

eles complementaram dizendo que eram medidas muito grandes, e que nunca 

pensavam que pudesse ser daquela proporção, outros falaram que nunca haviam 

pensado que eram tão diferentes uns dos outros, pois nas imagens que havia visto, 

todos eram do mesmo tamanho. 

Para fechar a oficina, levamos os alunos para a sala, onde apresentamos imagens 

em proporção do sistema solar, até estrelas de primeira grandeza. A reação de todos 

foi unânime, de espanto, pois à medida que cada slide era apresentado, os alunos 

iam percebendo o quão pequenos somos diante de toda a imensidão do Universo. 
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Faltavam pouco menos 40 minutos para o término da aula, e dissemos aos 

alunos que eles seriam liberados mais cedo naquele dia, pois talvez não houvesse 

tempo hábil para conclusão da próxima atividade, construção do planisfério que é 

uma espécie de mapa do céu. Os alunos não gostaram nem um pouco da ideia de 

irmos embora mais cedo, queriam fazer aquela atividade o quanto antes. Para 

sermos democráticos, pedimos que quem optasse por ficar até mais tarde para 

conclui a atividade, que levantasse a mão, todos levantaram.  

O roteiro da construção do planisfério e do modelo de tamanho e distância dos 

planetas segue em anexo, ao final desse trabalho. 

Nesse dia ficamos pelo menos uns 30 minutos a mais do proposto, mas pudemos 

explicar como funcionava o planisfério, e além de mapear com eles algumas 

constelações, terminamos o segundo dia muito cansados, mas com o sentimento de 

missão cumprida. 

No terceiro dia levamos para os alunos o jogo perfil astronômico, um jogo 

criado pela a aluna Isabella Guedes Martinez também do curso de Ciências Naturais. 

O roteiro desse jogo, assim com suas regras e demais recursos seguem em anexo.  

Para o jogo os alunos ficaram distribuídos em três grupos de mais ou menos oito 

pessoas, cada grupo possuía seu representante, onde somente a reposta dada por ele 

era válida, evitando assim um alvoroço na sala. 

Com essa atividade os alunos iam aprendendo sobre diversos conceitos 

relacionados à astronomia de forma divertida e até mesmo engraçada. 

O jogo demorou por volta de duas horas. Após o término, apresentamos alguns 

programas de computador como Celestia, cartas do céu, stelarium para que 

posteriormente pudessem usar esses artifícios para localização, identificação dos 

principais astros e etc. Foi explicado para eles como funcionavam, falamos sobre dia 

estrelar, como era dinâmica das estrelas e dos planetas. Com um dos programas 

abertos, falamos sobre a astrologia, em que se baseavam tais crendices. Escolhemos 

aleatoriamente um aluno e perguntamos a hora, dia e ano em que ele havia nascido, 

e mostramos onde estava o sol em relação às constelações no dia de seu nascimento. 

Com isso pudemos demonstrar a relação que havia com o mês e a constelação 

zodiacal para os astrólogos, porém também falamos sobre a precessão e sobre a 
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nutação (componentes do movimento da Terra), e a influência deles na mudança ao 

longo dos anos da disposição do sol em relação às constelações. Deixamos bem 

claro que a astronomia era uma ciência e que a astrologia era uma crença. 

Findamos o terceiro dia no horário previsto, e para o quarto dia os alunos 

deveriam vir à noite, pois iríamos observar o céu com o telescópio além de outras 

atividades. Para o quarto e último dia os alunos poderiam levar os pais, os amigos, 

familiares. 

Começamos nosso fechamento com uma palestra sobre astrobiologia no 

auditório da escola com todos os presentes, pais, amigos, irmãos, dos alunos. A 

palestra consistia na possibilidade de se encontrar vida fora da Terra, no que era 

preciso para que houvesse vida em outros planetas, etc. Foi possível abordar 

diversos temas na área da biologia, física, química, geologia, ecologia, etc.  

Infelizmente, o céu estava muito nublado, não sendo possível observar o céu 

com o telescópio, fomos direto para o planetário.  

No planetário, falamos sobre mitologia, cosmologia, estações do ano, astronomia 

de posição, etc. Foi uma palestra muito interativa, pois todos os presentes 

participavam com perguntas, colocações.  

Pode-se considerar que os resultados de aprendizagem foram muito positivos, 

pois alunos assimilaram os assuntos propostos e adquiriram muitas informações 

novas, relatadas por eles mesmos. É importante ressaltar que a forma de abordagem 

do tema favoreceu o trabalho de várias características e habilidades que esperamos 

dos alunos, como a autonomia no aprendizado, o raciocínio lógico, a elaboração e 

defesa de argumentos, o relacionamento interpessoal e a motivação para o estudo. 

Um dos diferenciais mais evidentes da proposta foi o imenso entusiasmo dos alunos 

em estudar astronomia. Apesar da carga horária do curso, contrária ao horário de 

aula, o tema não causou enfado - pelo contrário, foi muito querido e interessante – 

além disso, a ciência tornou-se uma disciplina gostosa e apreciada. 
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6. Resultados e Discussão  

 

 Para análise das perspectivas dos alunos e monitores envolvidos no 

minicurso, foi feito um questionário para alunos e outro aos monitores conforme os 

modelos apresentados no anexo.  

 Serão apresentados gráficos referentes aos resultados obtidos nos 

questionários, bem como a discussão relacionada aos mesmos.  

 

6.1 Resultados do questionário aos alunos 

 

1) Você já conhecia as informações aplicadas no minicurso? 

 

 

Gráfico 1 

 Considerações levantadas pelos alunos que responderam “muito pouco”. 

 “aprendi um pouco na escola ou até mesmo na família.” 

 “aprendi coisas que jamais sabia.” 

Nota-se uma grande incoerência no que se refere ao PCN, já que os alunos 

entrevistados cursam o primeiro ano do ensino médio e já deveriam ter visto o 
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conteúdo aplicado no minicurso quando estavam no sexto ano do ensino 

fundamental. 

Segundo a pesquisa a nível nacional realizada pela aluna Isabella Guedes 

Martinez em seu trabalho de conclusão de curso (MARTINEZ, 2011) a maior parte 

dos professores (62,26 %,) que lecionam astronomia no ensino fundamental e médio 

consideram insuficiente sua formação no ensino de astronomia, e apenas uma 

minoria (3,77%), considera completamente suficiente sua formação.  

É evidente que o problema com relação à falta de informação dos alunos é 

reflexo da falta de uma formação adequada dos professores da rede de ensino do 

país como um todo, tornando eminente uma reflexão nas universidades acerca do 

tema. É necessário que os cursos de licenciaturas preparem melhor seus estudantes 

para que essa falta de formação, tanto dos professores quanto dos alunos não seja 

transmitida para as gerações vindouras.  

 

2) Você consegue relacionar as informações no seu dia-a-dia? 

 

 

Gráfico 2 

O minicurso tem em sua proposta metodológica uma abordagem contextualizada 

e construtivista, não um ensino tecnicista e meramente “conteudista”. Para tal, é 

necessária uma preparação minuciosa das aulas, pois o tema trata de uma escala fora 
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de qualquer coisa comparável no dia-a-dia do aluno, os exemplos usados devem 

instigar os alunos à importância do conteúdo e esse não será apenas mais um 

conceito como num dicionário, mas algo corriqueiro. Essa nova abordagem fará 

sentido para o aluno.  

Os conteúdos a serem tratados em sala de aula devem ter uma significação 

humana e social, de maneira a interessar e provocar o aluno e permitir uma leitura 

mais crítica do mundo físico e social. (MARCONDES, 2008). 

 Para alcançarmos os grandes objetivos do ensino das ciências naturais, 

que vão além de um conteúdo específico, as linhas de ação e estratégias, a 

abordagem deve estar em conformidade com essas metas maiores 

(SCARINCI,2005). Sendo necessária uma postura diferenciada do professor; uma 

em que ele não está em conformidade com a desatualização de sua própria 

formação, mas com uma curiosidade epistemológica que irá transcender as 

dificuldades enfrentadas ao longo de sua docência. 

3) O que você mais gostou nas atividades do minicurso? 

 

 

Gráfico 3 

Atividades diferenciadas às do dia-a-dia da sala de aula como experimentos, 

visitas à feiras de ciências, ou como no caso do minicurso: Planetários, jogos 

pedagógicos, oficinas, cooperam para construção de uma visão mais global do 
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mundo criando condições para que “as aprendizagens se tornem úteis no dia a dia, 

não numa perspectiva meramente instrumental, mas sim numa perspectiva de ação” 

(CACHAPUZ et al.,2000). 

A preferência dos alunos pelo planetário, jogos e oficinas, denota a importância 

de atividades lúdicas que os chamem atenção tendo em vista que provavelmente, 

esses alunos nunca tiveram contato com um planetário, ou até mesmo com o 

material produzido no minicurso.   

Essas atividades são capazes de correlacionar várias áreas do conhecimento e 

permitem ao aluno uma experiência marcante em sua vida não somente como aluno, 

mas algo que ele irá levar para sempre, e aquele conteúdo que lhe parecia um 

enfado, agora lhe será agradável. 

6.2 Resultados do questionário aos monitores 

1) A aplicação do minicurso acrescentou novos conhecimentos tanto na área de 

astronomia e/ou na área de ensino? 

 

Gráfico 4 

 O papel do professor de ciências naturais está diretamente ligado a uma 

redescoberta, ou seja, ele deve está em constante formação. Para isso faz-se 

necessário atividades que promovam tal redescoberta. 
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 Com o minicurso, os estudantes do curso de Ciências Naturais têm a 

experiência de lidar com um projeto já pronto, que lhe fornecerá novos 

conhecimentos na área de astronomia, que não se apresenta como um manual onde 

ele deverá seguir o passo a passo, mas ele desenvolverá seu próprio método de 

ensino-aprendizagem, adequando, como foi o caso dos 56% dos entrevistados 

doravante comentado. 

“O buscar do cientista é exatamente continuar seus estudos, 

ampliar horizontes para si e colegas de profissão para mais tarde 

tornar esta descoberta uma maneira de melhorar o entendimento 

do mundo.” (Amaral, 2010). 

 Como mostra o gráfico 4, 100% dos monitores entrevistados consideram 

que o minicurso acrescentou novos conhecimentos em ensino e\ou astronomia, 

tornando evidente a relevância do minicurso, ou de minicursos na formação dos 

professores de Ciências Naturais que poderão além de serem beneficiados com a 

aplicação do mesmo, relatar suas experiências para que novos alunos melhorem suas 

práticas pedagógicas.  

2) Como você avalia o projeto inicial apresentado no minicurso, lhe foi útil? 

 

Gráfico 5 

 44 % dos que responderam que o projeto lhes foi útil falaram que o projeto 

inicial lhes serviu como um norteador para a aplicação do minicurso 
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 Foram feitas observações do tipo: 

 “Foi o primeiro contato que tive com a escola no papel de professor.“ 

 “Foi útil para compreender que os alunos possuem uma visão muito 

limitada do Universo.” 

“Para que a ação seja trabalho, é preciso que dela resultem 

produtos significativos que, separando-se do produtor, se podem 

dar à sua reflexão crítica ao mesmo tempo em que o 

condicionam”. (FREIRE, P.1997) 

Como outrora mencionado, o projeto do minicurso não se apresenta como um 

manual, mas como um norteador para que os alunos se orientem por ele na produção 

de seu próprio método pedagógico, porém, um projeto de antemão estabelecido 

mostra-se muito útil como demonstra o gráfico 5. 

 

3) Você modificou alguma coisa no projeto inicial? O quê? 

 

 

Gráfico 6 

 Principais mudanças: 

 Não apresentou todas as oficinas 

 Modificou o roteiro de apresentação 
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 Alterou a metodologia do projeto para públicos diferentes (EJA, Ensino 

médio, etc.). 

Como demonstra o gráfico 6, houve uma significativa alteração no projeto, 

que não quer dizer que o resultado frustra os objetivos deste trabalho, porém 

compete para o alçar dos objetivos específicos, em especial o de construir um 

modelo de minicurso sobre astronomia que poderá ser aplicado nas escolas.  

O intuito deste trabalho não é apresentar uma proposta de ensino que resolva 

todos os problemas, mas juntamente com os monitores do minicurso ir 

aperfeiçoando-a. 

4) Qual a avaliação do impacto do minicurso junto aos estudantes? 

Dê sua nota de 0 a 5, onde 0 é Ruim, e 5 excelente. 

 

Gráfico 7 

Através do Gráfico 7, é possível mais uma vez evidenciar a importância do 

minicurso junto aos estudantes que dele participam.   
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5) O que você sugere de modificações no minicurso para o melhoramento do 

mesmo?   

 

Gráfico 8 

 Além dessas sugestões os entrevistados sugeriram: 

 Mais filmes relacionados à área 

 Acrescentar mais temas referentes ao conteúdo de astronomia. 

 

Como mostra o Gráfico 3, na perspectiva dos alunos, atividades diferenciadas 

como as oficinas, planetários, jogos, são com certeza a preferência deles, ao passo 

que na perspectiva dos monitores, como mostra o gráfico 8, é em maioria a sugestão 

para o aperfeiçoamento do minicurso. 

 

7.  Considerações finais 

A astronomia é um tema que em seu teor já é intrinsecamente motivador aos 

alunos, e traz interesse, por parte dos mesmos, independentemente das estratégias 

usadas no ensino. 

Uma proposta de ensino se bem estruturada pode ser além de uma motivação aos 

alunos para o estudo, ser como um marco na vida do estudante que levará a 

18% 

18% 

50% 

14% 

Sugestão para aperfeiçoamento do 
mini-curso 

Não precisa mudar

Mais tempo

mais oficinas

Visitas ao planetário
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experiência adquirida no processo de ensino aprendizagem para uma nova forma de 

ver o mundo, correlacionando às informações construídas durante o processo com 

seu meio social, além de promover nos educando competências esperadas como 

argumentação, contextualização do conhecimento, de trabalho em grupo etc. 

Os resultados obtidos neste trabalho por mais positivos que sejam não podem ser 

considerados como a solução para a crise no ensino de ciências, mas se bem 

trabalhados colaboraram e muito no sentido de motivar os alunos a uma visão 

diferenciada das ciências, por isso são apresentados na forma de uma proposta de 

ensino em que de posse, o monitor ou professor poderá articular as proposições 

dessa, e adequá-lo de acordo com as necessidades do educando. 
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9. Anexos  

 

9.1 Web Sites para download 

 

1) Kitastronomia 

https:∕∕sites.google.com∕site∕kitastronomiaunb∕ 

 

2) Programa stellarium 

http://www.stellarium.org/ 

 

3) Programa Cartas do Céu 

http://sourceforge.net/projects/skychart/files/latest/download?_test=goal 

 

4) Programa Celestia 

http://sourceforge.net/projects/celestia/files/Celestia-win32-bin/1.6.1/celestia-

win32-1.6.1.exe/download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stellarium.org/
http://sourceforge.net/projects/skychart/files/latest/download?_test=goal
http://sourceforge.net/projects/celestia/files/Celestia-win32-bin/1.6.1/celestia-win32-1.6.1.exe/download
http://sourceforge.net/projects/celestia/files/Celestia-win32-bin/1.6.1/celestia-win32-1.6.1.exe/download
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9.2 Modelo de questionários para os alunos 

 

 

Trabalho de conclusão do curso 

Tema: Proposta de ensino em astronomia no ensino fundamental - Sistema Solar 

Orientador: Paulo Eduardo de Brito 

Aluno: Jefferson Moreira dos Santos  

 

 

1) Você já conhecia as informações aplicadas no minicurso? 

 

 

 

 

2) Você consegue relacionar as informações no seu dia-a-dia? 

 

 

 

3) O que você mais gostou nas atividades do minicurso? 
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9.3 Modelo de questionário para os monitores 

 

Trabalho de conclusão do curso 

Tema: Proposta de ensino em astronomia no ensino fundamental - Sistema Solar 

Orientador: Paulo Eduardo de Brito 

Aluno: Jefferson Moreira dos Santos  

Semestre/ano de aplicação do minicurso: 

 

1) A aplicação do minicurso acrescentou novos conhecimentos tanto na área de 

astronomia e/ou na área de ensino? 

 

2) Como você avalia o projeto inicial apresentada no minicurso, lhe foi útil? 

 

 

 

3) Você modificou alguma coisa no projeto inicial? O que? 

 

 

 

 

4) Qual a avaliação do impacto do minicurso junto aos estudantes? 

Dê sua nota de 0 a 5, onde 0 é Ruim, e 5 excelente.  

 

5) O que você sugere de modificações no minicurso para o melhoramento do 

mesmo?   
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9.4 Relógio Estrelar  
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9.5 Construção do Astrolábio 

 

Jefferson Moreira dos Santos 

18 de março de 2010 

 
Oficina de aprendizagem que tem o objetivo de produzir um astrolábio de baixo custo e que possa ser usado como 

recurso pedagógico em aula e instrumento de localização de astros. 

 

Introdução 
O Astrolábio é um instrumento de localização de estrelas que pode ter outras utilidades, 

quanto à observação como perceber a declinação do sol ao longo do ano, medir de rotação da 

Terra, etc. Um Astrolábio profissional tem um alto custo sendo assim inviável para que possa 

ser adquirido pela escola ou pelos alunos. Através dessa oficina de aprendizagem será possível 

construir um teodolito de baixo custo usando apenas cano PVC, retalho de madeira, transferidor 

e caneta. 

 

Material: 
Um pedaço de 40 cm de cano PVC 20 mm 

Um pedaço de 10 cm de cano PVC 20 mm 

Um pedaço de madeira de mais ou menos 20 por 20 cm. 

Uma luva de PVC 20 mm 

Um joelho de PVC 20 mm 

Uma tampa de garrafa 

Um transferidor 180º 

Um transferidor 360º 

Uma caneta 

30 centímetros de linha ou barbante 

20 centímetros de arame fino 

Uma ruela, ou borracha, algo que sirva com pendulo 

Martelo de ponta pequena 

Alicate 

Três pregos pequenos 

Uma faca de cerra (dessas que usamos para cortar o pão) 

Cola super-bonder 

Lápis 

Uma Lixa 

Tinta pra quem quiser colorir 

 

Procedimento 
 

Podemos começar com a parte superior do astrolábio, primeiro amarramos o barbante, 

ou a linha no meio do tubo da caneta que servirá como buscadora. Em seguida colamos com 

superbonder a caneta na linha de 0º/180º do transferidor de modo que a linha fique exatamente 

no ângulo reto, depois amarramos o pêndulo e está pronto. Em seguida desenhamos no centro 

do pedaço de madeira um transferidor de 360º graus, na tampa de garrafa furamos no centro 

com um prego, em seguida pregamos a tampa com o furo central no centro do transferidor 

desenhado na madeira. Com a faca de cerra cortamos a borda sobressalente da luva de modo 

que seja possível colar a luva dentro na tampa da garrafa colada na madeira. No cano de 40 cm 

colamos o joelho em uma das extremidades, a outra lixamos de forma que ele possa entrar na 

luva e girar livremente, a mesma coisa fazemos com uma das extremidades do cano de 10 cm, 

de forma que ele também possa girar livremente dentro do joelho, a outra extremidade 

colaremos na parte superior já pronta, ele deve ser colado de forma que seu centro esteja 

exatamente no ponto de ângulo reto do transferidor. 
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Amarramos o arame no cano apontamos a buscadora na direção do 0º e apontamos a 

ponta do arame no 0º, temos agora o medidor do azimute, e a linha na parte superior marcará a 

altura. 

Agora é só montar o Astrolábio. 

 

Utilização 
 

Aponte o 0º para o norte, gire o astrolábio em sentido horário para marcar o azimute, e a 

altura meça com o direcional da caneta. 

 

Praticando 
1) Meça da sua cadeira o azimute e a altura do interruptor da sala. 

 

2) Meça o azimute e a altura do sol e compare as medidas com os colegas e depois com do 

stelarium, ou com o cartas do Céu. 
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9.6 Oficina Distâncias e Tamanhos relativos dos Planetas 

Prof. Paulo Eduardo de Brito 

11 de março de 2010 

 

Oficina de Aprendizagem que tem o objetivo de mostrar as dimensões do Sistema Solar, 

representando o tamanho do Sol, dos Planetas e dos Planetas Anões por esferas em 

escala reduzida e em outra escala de grandeza, a distância média dos Planetas e 

Planetas Anões em relação ao Sol. 

 

Introdução 

O Sistema Solar aparece em vários livros didáticos, através de figuras esquemáticas, 

onde é mostrado fora de uma escala definida, dificultando assim, sua compreensão. Esta 

forma de apresentação do Sistema Solar pode causar uma série de confusões com 

relação às distâncias ao Sol. Este trabalho tem por finalidade mostrar as dimensões do 

Sistema Solar de forma simples, com os diâmetros e as distâncias dos Planetas. 

 

Procedimento 

Tamanhos Relativos 

Para a representação dos tamanhos dos planetas , será utilizada uma escala tal que o 

Sol terá 800 mm de diâmetro (ou seja 400 mm de raio). Na tabela abaixo está o 

diâmetro dos planetas, encontre o fator de conversão e calcule o diâmetro no modelo a 

ser adotado. 

 

 

 
 

Fator = 800 / 139200 = 

Inicia-se com o desenho do tamanho do Sol como um círculo de diâmetro de 800 mm 

(Pode ser representado por uma bexiga de festa amarela) . Este círculo pode ser cortado. 
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Em umpapel a parte fazer círculos que represente os vários planetas do Sistema Solar. 

Pode ser feito na forma de esferas, papel amassado envolto com fita crepe para os 4 

planetas gigantes e em massa de modelar para os demais. 

 

Distâncias Relativas 

 

Para a representação dos tamanhos dos planetas , será utilizada uma escala tal que a 

distância da Terra ao Sol terá 15 cm de distância. Na tabela abaixo está a distância ao 

Sol dos planetas e da estrela mais próxima (Alpha Centauro), encontre o fator de 

conversão e calcule a distância no modelo a ser adotado. 

 

 
 

Fator = 15 / 150  

 

Para a representação das distâncias dos planetas ao Sol, será utilizado um barbante. 

Começando do mais próximo ao Sol, faz-se um nó na distância representada. Após  isto, 

pode-se marcar este nó com uma bolinha de massa de modelar ou dure-poxi. 

 

Questões: 

1. É inviável colocar em uma mesma escala distâncias e tamanhos ? Usando a 

escala de tamanho, qual seria as distâncias dos planetas ao Sol ? Faça uma tabela 

em seu caderno com estes dados. 

 

2. Se o Sol tivesse um diâmetro representado por uma passarela circular de 200 m 

de diâmetro, qual seria o tamanho dos diversos planetas ? Faça uma tabela em 

seu caderno com estes dados. 
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9.7 Construção do Planisfério 
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