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SOBRE O CURSO DE CAPACITAÇÃO 
GIRLS INSPACE NAS ESCOLAS

SOBRE A INICIATIVA SPACE- 
4WOMEN

 O projeto “Girls InSpace nas escolas” é uma capacitação de professores de ciências do Ensino 

Fundamental II em temas sobre a Terra e o Universo, comuns à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e aos livros da coleção Girls InSpace.

A temática Terra e Universo possui o encantamento e a potência necessários para engajar alunos do 

Fundamental II nas áreas de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas (STEM, sigla em 

inglês para Science, Technology, Engineering, and Mathematics).  Porém, com o recente aprofunda-

mento exigido nesse eixo pela nova BNCC de Ciências do 6º ao 9º ano, evidenciou-se a carência de 

formação adequada dos professores nestes assuntos (já que grande parte dos professores do Fun-

damental II vem da graduação em Ciências Biológicas). 

É importante que professores de Ciências dominem de forma profunda o conteúdo exigido pela 

BNCC no eixo Terra e Universo, para que possam apresentá-los de maneira adequada e potente a 

seus alunos. E, sabendo que o abismo de gênero nas áreas de STEM começa justamente durante a 

etapa do Fundamental II, é crucial que tais temas sejam ensinados de forma especialmente estimu-

lante para as alunas.  

Por isso, o curso de capacitação “Girls InSpace nas escolas” foi criado, visando o aprofundamento 

dos conceitos espaciais e da Terra pelos professores, para que alunas e alunos sejam, de fato, im-

pactados. O conteúdo científico e pedagógico deste curso foi integralmente desenvolvido pela Dra. 

Alessandra Abe Pacini (física espacial e autora dos livros Girls InSpace), Dra. Patrícia Cruz (astrofísi-

ca) e MSc. Rafaela Lima (bióloga e professora de ciências), e o curso foi desenvolvido em suporte ao 

programa da ONU SPACE4WOMEN. 

A primeira edição deste curso, que gerou este e-book, recebeu o patrocínio da empresa Draxos e 

ocorreu virtualmente em novembro de 2020, contando com a participação de 33 professoras da rede 

pública de ensino de 26 Estados do Brasil e do Distrito Federal.

SPACE4WOMEN é um programa do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior 

(UNOOSA) que visa facilitar o acesso de mulheres aos benefícios promovidos pela ciência, ex-

ploração e tecnologia espacial, assim como inspirar meninas de todo o mundo nas áreas de STEM e 

promover o trabalho das mulheres no setor espacial.
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SOBRE A COLEÇÃO DE LIVROS 
GIRLS INSPACE

Após participar de diversas reuniões e discussões promovidas pela ONU 

sobre a questão de gênero nas ciências e na indústria espacial, a Dra. Ales-

sandra Pacini passou a integrar a primeira rede de mentoras do programa 

SPACE4WOMEN em fevereiro de 2020. 

Uma das atividades desenvolvidas no âmbito do programa foi a Capacitação de professoras “Girls 

InSpace nas escolas”, que contou com a liderança científica de duas pesquisadoras envolvidas: Dra. 

Alessandra Pacini (mentora SPACE4WOMEN) e Dra. Patrícia Cruz (mentorada SPACE4WOMEN), 

além da MSc. Rafaela Lima, liderando a componente metodológica e didática da capacitação. 

Com o objetivo de inspirar mais meninas a seguirem carreira na ciência espacial, a Dra. Alessandra 

Abe Pacini criou a série de livros Girls InSpace, destinada a leitores entre 9 a 13 anos. É nessa faixa 

em que muitas meninas são desestimuladas e desistem de seguir carreiras científicas.

Os livros contam as aventuras de um grupo de crianças que têm como pano de fundo temas como o 

método científico, Astronomia, o Sol e o clima no espaço, raios cósmicos e outros assuntos relacio-

nados ao espaço e ao Planeta Terra. A coleção Girls InSpace tem como objetivo central apresentar 

as maravilhas do espaço para as crianças, de uma forma divertida, estimulando o pensamento críti-

co e criando modelos femininos na ciência espacial que possam ser seguidos pelas pequenas leito-

ras. 

Nos livros, são contadas as histórias de um grupo de meninas (Isabelle, Rafaela, Cecília, Letícia e 

Paola) que são vizinhas e vivem momentos de descobertas da vida e da natureza em paralelo. Enten-

dendo a importância de estabelecermos mais modelos femininos na ciência espacial, os livros 

foram abertos por cientistas de diferentes lugares do mundo, contando um pouco de suas tra-

jetórias e conectando suas histórias com as aventuras contadas no Girls InSpace. Os livros contam 

também com informações adicionais e estímulo para que os pequenos leitores continuem buscando 

informações de forma criteriosa.  
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GIRLS INSPACE NAS ESCOLAS 
E A BNCC

O livro utilizado como material de 

apoio e engajamento nesta primeira 

edição do curso de capacitação de 

professores Girls InSpace foi o pri-

meiro volume da coleção, intitulado 

“A luneta e Isabelle”. 

Através dos conceitos abordados no livro “A luneta e Isabelle”, foi possível trabalhar diversas habili-

dades contidas na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular de Ciências dos 8os e 9os anos do 

ensino fundamental do eixo Terra e Universo. Foram elas:

8º ano:

- EF08CI12: Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocor-

rência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua.

- EF08CI13: Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da in-

clinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com 

a utilização de modelos tridimensionais.

- EF08CI14: Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao 

aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.

- EF08CI15: Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações 

nas quais elas possam ser medidas.

Nesta história, Isabelle ganha uma luneta de Natal de uma 

tia e não dá valor algum àquele presente esquisito. 

Mas para tentar deixar a tia feliz no próximo encontro, ela pede ajuda às amigas para descobrir o que 

fazer de legal com a luneta. Assim, elas começam a descobrir muitas coisas lindas no céu (a Lua, os 

planetas, o Sol, os cometas). 
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9º ano:

- EF09CI14: Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, 

planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim 

como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no 

Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

- EF09CI15: Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou 

do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e 

temporal etc.).

- EF09CI16: Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, 

com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos 

tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.

- EF09CI17: Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento 

das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso 

planeta.
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PALAVRAS DAS 
ORGANIZADORAS

Como bióloga licenciada, eu sentia uma grande lacuna na minha formação sobre astronomia e per-

cebia que essa era uma angústia comum entre professores de ciências. Com a implantação da 

BNCC a partir de 2020, com o eixo Terra e Universo sendo trabalhado em todos os anos de escolar-

ização, solidificou-se em mim o desejo de produzir uma formação de professores. 

Assim, eu me uni a essas grandes amigas especialistas e apaixonadas pelo tema e juntas realiza-

mos a primeira edição da formação Girls InSpace nas escolas. Atuei trazendo diferentes estratégias 

pedagógicas para que o ensino do eixo Terra e Universo seja cada vez mais ativo, lúdico, prático e in-

teressante tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto. 

É um prazer ver esse trabalho materializado neste e-book de planos de aulas com tantas práticas 

relevantes pensadas por diferentes educadoras em diferentes realidades escolares do nosso 

Brasil. Meu desejo é que some a muitos outros educadores!

- MSc Rafaela Lima
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As maravilhas do céu encantam a humanidade (e os nossos olhos) há séculos. 

A minha paixão pela Astronomia, com toda sua beleza e poesia, sempre me 

motivou a inspirar novos amantes dessa ciência, sobretudo meninas e mul-

heres, através da descoberta do Universo do qual fazemos parte. 

- Dra. Patrícia Cruz

Ao criarmos o Girls InSpace nas escolas, unindo nossas distintas visões e especialidades, nós con-

struímos uma ponte entre o conhecimento escolar de base e o desenvolvimento da ciência e da 

pesquisa, dando a oportunidade a professoras do Ensino Fundamental II de escolas públicas de am-

pliar seus conhecimentos nos temas do eixo Terra e Universo. 

Discutimos sobre temas interdisciplinares e da atualidade, que podem ser trabalhados em sala de 

aula, para o desenvolvimento do tópico estudado e do pensamento crítico. Além de capacitar os edu-

cadores do nosso país, outro objetivo é mostrar que a ciência deve ser acessível a todas as crianças 

e adolescentes que queiram seguir uma carreira na área, independente de gênero. Por fim, a As-

tronomia nos traz uma reflexão de pertencimento, fragilidade, pequenez e imensidão, numa mis-

tura poética e de ficção, que brinca com a imaginação dos alunos e que certamente modificará a 

percepção das Ciências na sala de aula.
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A inspiração para escrever o primeiro livro da coleção Girls InSpace surgiu 

dentro de sala de aula, há 15 anos. Eu, então professora e doutoranda, percebi 

o poder que os temas do Espaço e da Terra tinham para despertar o brilho no 

olhar e o interesse dos alunos e alunas para as áreas de Ciências e Tecnologias. 

- Dra. Alessandra Abe Pacini 

Testemunhei, ao longo dos anos, uma brutal expansão do  horizonte de meus ex-alunos após terem 

contato com temas espaciais. Ao escrever os livros, sonhei que crianças de regiões remotas do 

Brasil pudessem, através das histórias do Girls InSpace, também ampliar seus horizontes. No duro 

ano de 2020, durante a pandemia, vi nascer um sonho de utilizar meus livros para capacitar profes-

sores na temática Terra e Universo, agora fortemente cobrada pela nova BNCC, e assim, contribuir 

para que o Espaço seja usado como inspiração para alunos e alunas de todo país. 

Através da parceria com duas amigas especialistas em astrofísica e educação, e do apoio do time 

Draxos, o curso foi todo montado e realizado ainda em 2020. A preocupação em conscientizar as 

professoras em promover um ambiente estimulante e inclusivo durante o ensinamento dos conteú-

dos científicos permeou todos os encontros. A troca de experiências e saberes durante nossa inter-

ação com as professoras foi incrível e memorável. Sororidade, colaboração, generosidade. Todas 

nós, criadoras e participantes, saímos mais fortalecidas desta atividade. A publicação deste e-book 

como produto deste curso representa nosso esforço em democratizar o conhecimento e fortalecer 

o ensino de ciências no Brasil. A certeza de que essas professoras parceiras, participantes deste 

curso, continuarão a multiplicar esse impacto é gratificante. 
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SOBRE A EMPRESA PATROCINADORA 
DA EDIÇÃO: DRAXOS C.G.A.

A Draxos Consultoria atua, desde 2010, no desenvolvimento de Projetos e Programas Socioambien-

tais customizados sob a medida dos territórios, suas dinâmicas psicossociais e especificidades 

quanto ao bioma e características identitária/cultural, centrados na geração de valor compartilhado, 

ética, governança, diálogo, autonomia e sustentabilidade.

O nosso Portfólio de Projetos e Serviços inclui três principais linhas de atuação: Licenciamento Am-

biental & Compliance, Responsabilidade Social e Sustentabilidade Estratégica. Sendo a nossa base 

de sustentação uma práxis Freiriana norteada pelo rigor científico e a solidariedade, que possibili-

tam a abertura para uma escuta atenta e o diálogo ético e transparente com todas as partes interes-

sadas nos processos de construção colaborativa – base para se pensar coletivamente em prop-

osições para a gestão territorial e conservação da sociobiodiversidade. Neste sentido, facilitamos 

percursos pedagógicos almejando a co-criação de Inéditos Viáveis nos territórios, com os mais di-

versos atores e grupos sociais, centrados na problematização de situações limite que possam afetar 

a qualidade de vida das populações e que precisam ser enfrentadas mediante uma intervenção qual-

ificada (ato limite), para traduzir-se na construção conjunta de alternativas ou caminhos possíveis 

nos espaços decisórios da gestão pública (o Inédito Viável na concepção Freiriana).

Buscamos, principalmente, incidir na participação e no efetivo controle social das políticas públicas; 

estas compreendidas por nós enquanto fruto de disputas e tensionamentos históricos dos movi-

mentos sociais, na luta por salvaguardar os direitos fundamentais à sadia qualidade de vida das pop-

ulações em situação de vulnerabilidade e à sustentabilidade dos territórios.

Desta forma, ao longo dos últimos 10 anos atuamos em âmbito nacional, contando com uma sede 

no Rio de Janeiro, equipes alocadas em Belém e Salvador, além de uma ampla rede de especialistas 

ligados aos diversos institutos de pesquisa nos estados. Esta capilaridade nos territórios nos con-

fere uma alta capacidade criativa para gerar respostas inovadoras, bem como a convergência de es-

forços capazes de alavancar a tessitura das convergências e sinergias entre empresas, gestores pú-

blicos, lideranças comunitárias, povos tradicionais e ONGs.

Contamos com Cases de Sucesso, na esfera do licenciamento ambiental e responsabilidade social 

corporativa, norteados por normativos legais nacionais e documentos internacionais de referência 

para a participação cidadã, o exercício da cidadania e a inclusão sócio produtiva pautada no desen-

volvimento endógeno, com base nas potencialidades locais em interlocução com a conjuntura re-

gional e global. Cabe também salientar que alguns Projetos já concorreram em premiação interna-

cional, sendo também reconhecidos pelos parceiros locais (gestores públicos e sociedade civil), rep-

resentantes de Órgãos Ambientais (IBAMA e estaduais) e dentro da Academia.
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NOTA SOBRE AS REFERÊNCIAS 
BÁSICAS

Todos os planos de aula foram construídos baseados nas seguintes referências comuns:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em 01 dez. 2020.

NAÇÕES UNIDA NO BRASIL - ONUBR. Os objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil. Dis-

ponível em:  <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.

NAÇÕES UNIDA NO BRASIL - ONUBR. Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável (ODS). Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/>.

PACINI, A. A. A Luneta e Isabelle. Coleção Girls InSpace, vol. 1. 2019. ISBN 9781792009938. 

Todos os acessos a páginas de internet referenciados nos planos de aula foram acessados pela 

última vez no dia 28 de março de 2021.
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O desenvolvimento da Astronomia

Professora autora do plano: Ana Carolina Soares Dias    

Estado: Piauí

Escola: Unidade Integrada João Lisboa (Caxias - MA)                                                               

Tema escolhido: Astronomia de modo geral

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Definir Cosmologia;

- Conhecer algumas interpretações do céu feitas por povos do passado;

- Valorizar o conhecimento indígena em Astronomia;

- Relacionar o desenvolvimento do conhecimento em Astronomia de povos do passado às neces-

sidades de cada um deles. 

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; cultura 

digital.

Habilidades: EF09CI14, EF09CI15.

Metodologias ativas utilizadas: sala de aula invertida.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Notebook;

- Slides; 

- Acesso à internet;

- Acesso à plataforma online Stellarium (http://stellarium.org/pt/);

- Google Classroom (https://classroom.google.com/br/).

Descrição das atividades da aula:

- Os alunos receberão pela plataforma Google Classroom orientações de leitura sobre o Desen-

volvimento da Astronomia;
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O desenvolvimento da Astronomia

- Aula expositiva e dialogada sobre a História da Astronomia, abordando a origem e evolução do 

Universo; as interpretações do céu; a Astronomia na Grécia Antiga; o céu dos povos indígenas do 

Brasil (50 minutos);

- Aula lúdica com dois momentos (50 minutos): no primeiro momento, os alunos observarão as 

diversas constelações indígenas com diferentes formas de organização, nomes e significados (30 

minutos) utilizando a plataforma online Stellarium. No segundo momento, os alunos representarão 

uma constelação indígena através de um desenho em folha A4 (15 minutos). Ao final da aula, eles 

serão orientados a pesquisar o nome e a descrição da constelação desenhada para ser entregue na 

próxima aula.

Avaliação utilizada: Participação nas discussões durante as aulas e a pesquisa realizada sobre a 

constelação desenhada no papel A4.

Referências adicionais:

DO CANTO, E. L., CANTO, L. C. Ciências Naturais: Aprendendo com o cotidiano,  São Paulo, Editora 

Moderna, 2018.

LONGHINI, Marcos Daniel; MENEZES, Leonardo Donizete de Deus. Objeto virtual de aprendizagem 

no ensino de Astronomia: algumas situações problema propostas a partir do software Stellarium. 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 27, n.3. p.433-448, 2010.
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Músicas com letras fisicamente erradas

Professora autora do plano: Helena de Fatima Bernardino 

Estado: Rio de Janeiro

Escola: Escola Municipal Frederico Trotta                                                             

Tema escolhido: Astronomia de modo geral

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Identificar os diferentes corpos celestes;                                                          

- Relacionar as estações do ano com o eixo de inclinação da Terra;

- Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Educação de qualidade.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Pensamento científico, crítico e criativo; comunicação e argumentação.

Habilidades: EF08CI12, EF08CI13 e EF08CI14.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulo (A Lua, satélite e encanto).

Metodologias ativas utilizadas: roda de discussão; pesquisa em grupo; tempestade de ideias.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Equipamento de som;

- Letras das músicas (disponíveis na internet);

- Lanterna.

Descrição das atividades da aula:

- 1° Momento - Sensibilização através da apresentação da música de Sandy e Júnior “As quatro 

estações” (“Passa o inverno chega o verão...”). Após ouvir a música e acompanhar a letra, o profes-

sor lança a estratégia “tempestade de ideias” com a palavra estação. Questionamentos possíveis: O 

que determina as estações do ano? E se não houvesse a inclinação da Terra?, Qual a diferença entre 

a incidência solar na Terra, com os raios que sofrem inclinação e com os raios que não sofrem in-

clinação?”. Nesse momento, caso o grupo não consiga elaborar a resposta esperada, o professor 

poderá utilizar-se da realização de uma experiência: “Incidência solar direta e indireta utilizando 

lanterna em sala” (disponível nas referências, pág.8).
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Músicas com letras fisicamente erradas

Questionamentos: “Qual seria a importância e a função das estações intermediárias?”, “Por que no 

outono as árvores perdem as folhas?”, “Por que na primavera floresce?”; 

- 2º Momento - Promover a escuta e a leitura da música de Paula Fernandes “Pra você”. Observar 

e pesquisar sobre os corpos celestes, enfatizando a relação entre estrelas e satélites. Após esse 

momento, promover uma roda de conversa sobre o tema pesquisado, começar com o questiona-

mento se as outras luas são iguais a nossa e por que outros planetas como Júpiter e Saturno têm in-

úmeros satélites e a Terra tem apenas um?

- 3º Momento - Promover a escuta e a leitura da música de Cássia Eller “O segundo Sol”. (“Quan-

do o segundo Sol chegar...”). Promover uma discussão sobre a música, questionando o que seria o 

segundo Sol, permitindo que nesse momento os alunos façam uma pesquisa pela internet sobre o 

segundo Sol e quem seria a estrela irmã do Sol? A partir dos dados da pesquisa, o professor lançará 

a seguinte questão: A suposta estrela irmã do Sol está a 184 anos-luz de distância. O que isso signifi-

ca? Propor que identifiquem através da letra da música outro erro: “os astrônomos diriam se tratar 

de um outro cometa”. Aqui vale explorar as diferenças entre os corpos celestes, estrelas e cometas, 

aproveitando para desmistificar a estrela cadente e outros eventuais mitos relacionados à astrolo-

gia.

Avaliação utilizada: O aluno será avaliado durante todo o processo. Também será feita uma ativi-

dade em grupo, onde os alunos irão pesquisar outras letras de outras músicas que tenham eventu-

ais erros físicos descritos.

Referências adicionais:

DINIZ, Yasmine. Entenda o que são e como trabalhar as metodologias ativas. Disponível em:  

<https://educacao.imaginie.com.br/metodologias-ativas>. Acesso em 3 nov. 2020.

ORTIZ, Roberto. “Experimentos de Astronomia para o Ensino Fundamental e Médio” Disponível em: 

<http://each.uspnet.usp.br/ortiz/classes/experimentos_2011.pdf>. Acesso em 3 nov. 2020.

PACINI, Alessandra. Top 3 músicas com letras fisicamente erradas. Youtube 4 nov. 2019. Disponível 

em: <https://youtu.be/5lnxBdSRP-g>. Acesso em 3 nov. 2020.
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Astronomia, Música e Podcast

Professora autora do plano: Katiuscia Sanabria Alvarez Evangelista 

Estado: Mato Grosso do Sul

Escola: Escola Estadual Dom Bosco                                                        

Tema escolhido: Astronomia de modo geral

Público-alvo: 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Incentivar a busca/pesquisa de conteúdo sobre a Astronomia, através da música;

- Criar podcasts com trechos de músicas que contenham conceitos sobre Astronomia, com 

comentários e críticas por parte dos alunos, a partir do conhecimento adquirido durante as aulas;

- Estimular o trabalho e cooperação em grupo, e uso das tecnologias digitais para o ensino e 

aprendizagem.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; comunicação; cultura digi-

tal; argumentação; responsabilidade e cidadania.

Habilidades: EF08CI12 e EF09CI14.

Metodologias ativas utilizadas: para este plano, utilizaremos como modelo o Ensino Híbrido Virtual 

Enriquecido. Ou seja, utilizaremos de aulas on-line e presenciais para suplementação do conteúdo.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Smartphone, fones e microfones, notebook/computador;

- Sala de tecnologia da escola;

- Aplicativos Daruma (apenas para Apple) e Anchor.

- Músicas sugeridas para serem trabalhadas: Jinjer – “I speak Astronomy", “Sleeping at Last” – 

Saturn, Beyoncé – “Satellites”, Lee Suhyun – “Alien”, Miranda – “Universo”, Israel Subirá – “Festa do 

Universo”.

Descrição das atividades da aula:

Para realizarmos esta atividade, iremos precisar de 4 aulas, com 50 minutos cada. Esta atividade 

poderá ser realizada em uma aula da semana, concomitante com a habilidade a ser trabalhada pelo 

professor.
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Astronomia, Música e Podcast

Os alunos deverão identificar em cada música, conceitos de Astronomia, sendo explorados de forma 

equivocada ou não, e durante o planejamento do podcast, preparar comentários que expliquem 

esses conceitos. A música “I speak Astronomy” aborda viagem interestelar; “Sleeping at Last”, o 

tempo; "Satellites", órbitas e satélites; “Alien”, vida em outra galáxia; “Universo”, corpos celestes; e 

“Festa do Universo”, luz e constelações.

- Primeira aula: Apresentação da proposta, do aplicativo Anchor e divisão dos alunos em 6 grupos 

de 5 alunos, cada grupo com uma música.

- Segunda aula: Mostrar o funcionamento do aplicativo Anchor para os alunos. Nesta aula apre-

sentaremos um tutorial.

- Terceira aula: Criação dos podcasts. Perceba que para esta aula os alunos já devem ter planeja-

do o que irão inserir em seus podcasts (fragmentos das músicas, comentários, críticas, conceitos...), 

ou seja, devem ter planejado um roteiro a seguir, o que pode ser feito durante as aulas recorrentes 

nas semanas, ou suplementares presenciais. A produção dos podcasts pode ser realizada em casa, 

para aqueles que possuírem as ferramentas digitais, e para os demais na sala de tecnologia da 

escola.

- Quarta aula: Nesta aula, faremos a apresentação para toda a turma dos podcasts produzidos at-

ravés de compartilhamentos.

Avaliação utilizada: A avaliação deve ser feita de forma contínua. Os alunos deverão ser avaliados 

individualmente e como grupos, durante as aulas do desenvolvimento dos podcasts. O produto final 

de cada grupo também deve ser avaliado, como a argumentação, arguição e criatividade dos alunos.

Referências adicionais:

“Como fazer um podcast: dicas para começar do zero”. Disponível em: <https://www.you-

tube.com/watch?v=rRPU42zctCg>. Acesso em: 03 de dezembro de 2020.

“Ensino Híbrido Modelo Virtual Enriquecido e a reabertura das escolas”. Disponível em: <https://hi-

faeducacao.com.br/2020/06/11/eh-virtual-enriquecido/>. Acesso em: 25 de novembro de 2020.

“Entenda as 10 competências gerais da BNCC”. Disponível em:  <https://revistaeduca-

cao.com.br/2018/10/05/bncc-competenciasgerais/>. Acesso em: 25 de novembro de 2020.
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Astronomia, Música e Podcast

“Entenda o que são e como trabalhar as metodologias ativas”. Disponível em: <https://educa-

cao.imaginie.com.br/metodologias-ativas/>. Acesso em: 30 de novembro de 2020.

“O que é ... Anchor? Como criar podcasts interativos usando o celular (totalmente gratuito)”. Dis-

ponível em: <https://bitlybr.com/QNz0>. Acesso em: 04 de dezembro de 2020.



20

Olhando para o céu  

Professora autora do plano: Maria do Socorro Alves Rocha  

Estado: Tocantins

Escola: Colégio Estadual Lagoa da Confusão  

Tema escolhido: Astronomia de modo geral  

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Promover entre os estudantes o reconhecimento e a compreensão dos movimentos da Lua, 

além de sua relação com fenômenos do cotidiano, a exemplo das marés, das fases da Lua e dos 

eclipses;

- Refletir sobre o papel e a participação das mulheres na Ciência; 

- Associar as marés à interação gravitacional entre corpos celestes.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Trabalho e projeto de vida; argumentação.

Habilidades: EF08CI12.

Metodologias ativas utilizadas: rotação por estações.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Folhas impressas com imagens e textos; notebook, celular;

- Textos: "Marés" - Brasil Escola 

(https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mares.htm); e “Professores de física explicam relação 

entre Sol, Lua e Terra”.

(http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-e-educacao/notcia/2013/10/professores-de-fisica-exp

licam-relacao-entre-sol-lua-e-terra.html).

- Exemplos de vídeos:

“A lua e suas fases – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental” (https://www.you-

tube.com/watch?v=3Wefx4Vpx1M);

“Eclipse solar e lunar – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental” (https://www.you-

tube.com/watch?v=nQEx0tZyDNc);
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Olhando para o céu  

“Apollo 11: Como o homem chegou à Lua” (https://www.youtube.com/watch?v=oZTlnZWfyY8);

“Há 50 anos o homem pisava na Lua pela primeira vez” (https://www.youtube.com/watch?v=LDbP-

jNArfzQ);

“Apollo 11- A Primeira Engenheira de Software - Margaret Hamilton” (https://www.you-

tube.com/watch?v=Vu6n2frS7FA).

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1: Apresentação do livro “A Luneta e Isabelle”, com foco no capítulo “A Lua, satélite e en-

canto”. Comentários sobre a obra e com questões pertinentes tais como: O que sabemos sobre a 

Lua? -Você tem o hábito de observar o céu noturno? Você já havia pensado no que seriam aquelas 

sombras na Lua? Quais histórias sobre a Lua você conhece? Como você imagina que essas histórias 

tiveram origem? O que você sabe sobre as fases da Lua e as constelações? Quais mulheres cientis-

tas vocês conhecem?  Quem participa mais da ciência, os homens ou as mulheres? Iniciar estações 

para conhecer o tema e atividades para realizarem durante a rotação. (Duas aulas de 50 minutos 

cada); 

- Aula 2: Divisão em grupos em que um aluno monitor fica fixo em cada rotação para orientar os 

colegas, onde irá interagir com os outros integrantes. Cada estação levará cerca de 15 minutos para 

interagir com outra estação. A atividade final será uma fala expositiva do monitor de cada estação, 

havendo necessidade será feito a leitura do texto realizado com a contribuição de cada estação;

- Aula 3: Finalizar as rotações iniciadas na aula 2;

Estação 1: Textos sobre o tema e imagens da Lua. Interação com tema e terão 15 minutos para in-

troduzir sua argumentação escrita para fazer rotação. Buscar no: NASA + imagens da Lua;

Estação 2: Leitura do texto sobre “Marés” e da matéria “Professores de física explicam relação entre 

Sol, Lua e Terra” (disponíveis acima). Interação com o tema e terão 15 minutos para introduzir sua 

argumentação escrita para fazer rotação;

Estação 3: Videoaulas “Lua e suas fases” e “Eclipse solar e lunar” (também disponíveis acima) para 

que os alunos possam buscar argumentos. Interação com tema e terão 15 minutos para introduzir 

sua argumentação escrita para fazer rotação;

Estação 4: Atuação das mulheres na construção da ciência. Leitura de um artigo sobre a Biografia 

Margaret Hamilton e assistir um vídeo sobre sua história (ambos disponíveis acima). Interação com 

tema e terão 15 minutos para introduzir sua argumentação em podcast para fazer rotação;
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Olhando para o céu  

Estação 5: Vídeos variados sobre a ida do homem à Lua (exemplos disponíveis acima). Interação com 

tema e terão 15 minutos para introduzir sua argumentação escrita para fazer rotação.

Avaliação utilizada:  A avaliação será realizada no decorrer das apresentações, respeitando o limite 

de cada aluno, tendo como produto final a produção realizada por cada rotação, seja na oralidade ou 

na escrita.

Referências adicionais:

Biografia Margaret Hamilton”. Disponível em:

 <https://www.deviante.com.br/noticias/ciencia/biografia-margaret-hamilton>. Acesso em 03 de 

dezembro de 2020.

DANTAS, Tiago. "Vitória-régia"; Brasil Escola. Disponível em:

 <https://brasilescola.uol.com.br/folclore/vitoria-regia.htm>. Acesso em 28 de novembro de 2020. 

“Fases da lua e seus enigmas: descubra o que é ou não crença popular”. Disponível em: 

<https://correiodoestado.com.br/correio-b/fases-da-lua-e-seus-enigmas-descubra-bro-que-e-o

u-nao-crenca-popular/275029>. Acesso em 03 de dezembro de 2020.

“Lenda da vitória-régia”. Disponível em:

 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda_da_vit%C3%B3ria-r%C3%A9gia>. Acesso em 03 de 

dezembro de 2020.

“Professores de física explicam relação entre Sol, Lua e Terra”. Disponível em:

<http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-e-educacao/noticia/2013/10/professores-de-fisica-e

xplicam-relacao-entre-sol-lua-e-terra.html>. Acesso em 03 de dezembro de 2020.

RIBEIRO, Amarolina. "Marés"; Brasil Escola. Disponível em:

 <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mares.htm>. Acesso em 03 de dezembro de 2020.



23

Mulheres incríveis: As grandes 
estrelas da Astronomia

Professora autora do plano: Rafaela Barros Rodrigues Canal  

Estado: Espírito Santo

Escola: EMEF Rosa da Penha                                                                    

Tema escolhido: Astronomia de modo geral

Público-alvo: 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Conhecer as principais mulheres que desenvolveram e colaboraram para o desenvolvimento da 

astronomia;

- Organizar em linha do tempo os principais acontecimentos;

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivo 4 - Assegurar a educação inclusiva e equita-

tiva e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; e Obje-

tivo 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento; comunicação e empatia; cooperação.

Habilidades: EF09CI15.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: Todo o livro será utilizado. O foco será identificar que cada 

uma das meninas teve um papel importante nas pesquisas e divulgação dos dados para o grupo.

Metodologias ativas utilizadas: sala de aula invertida.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Sala de informática (quando possível).

Descrição das atividades da aula:
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Mulheres incríveis: As grandes 
estrelas da Astronomia

Avaliação utilizada: A avaliação será de modo qualitativo, sendo observado o engajamento do aluno 

no processo de desenvolvimento das atividades.

Referências adicionais:

--

Ação Atividade Objetivo Metodologia

Leitura do livro “A Luneta e Isabelle”.

(Duração: 2 aulas de 50 min cada)

Praticar a leitura e interpretação;

Identificar a presença de meninas 
como personagens principais.

De acordo com o número de exem-
plares do livro disponível, fazer a lei-
tura em duplas, trio ou em forma de 
roda de leitura.

1

O que é astronomia?

(Duração: 1 aula de 50 min)

Conhecer as principais áreas de 
estudo da astronomia e suas 

relações com o dia a dia.

Aula expositiva dialogada com uso de 
slides.

2

Pesquisa de levantamento das 
principais astrônomas.

(Duração: 1 semana - se a atividade 
for para casa; 1 aula de 50 min - caso 
a escola tenha disponibilidade de sala 

de informática.)

Levantamento das principais as-
trônomas e suas colaborações para 

a astronomia mundial.

Pesquisa direcionada sobre: 

Aganike, Aglaonike de Tessália, Hipá-
tia de Alexandria, Hildergar von 
Bingen, Sophie Brahe, Maria Cunitz, 
Sally Ride, Liu Yang, Rosaly Lopes, 
Duília Fernandes de Mello,  etc.

3

Quem são essas mulheres?

(Duração: 1 aula de 50 min)

Conhecer as principais astrônomas 
pesquisadas.

Aula expositiva dialogada com uso de 
slides.4

Construção de uma linha do tempo.

(Duração: 1 aula de 50 min)

Trabalhar conceitos de medidas, 
proporção, histórico de linha do 
tempo, marcos históricos (A.C e 
D.C), relevância histórica dada a 
cada uma das pesquisadoras em 
sua respectiva época e atualmente.

Construção coletiva de uma linha do 
tempo em tamanho grande, utilizando 
cartolina, com as descobertas de cada 
astrônoma.

5

Descrição das atividades da aula:



Componentes do
Sistema Solar

Carla Fabiana Bonfanti Solange Andreia Soares 

Virgínia Samôr 
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Descobrindo as características dos planetas do 
Sistema Solar e criando um ambiente temático

Professora autora do plano: Carla Fabiana Bonfanti    

Estado: Santa Catarina

Escola: Escola Municipal Professora Elizabeth von Dreifuss                                                                   

Tema escolhido: Componentes do Sistema Solar

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Identificar e caracterizar os planetas do Sistema Solar; 

- Assimilar os objetos do conhecimento de forma lúdica; 

- Criar um ambiente pedagógico temático.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento; comunicação.

Habilidades: EF09CI14.

Metodologias ativas utilizadas: Sala de aula invertida; gamificação.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Sala de aula; sala de informática ou tablets para pesquisa; ou

- Conteúdo impresso da matéria “Quantos e quais são os planetas do Sistema Solar?”, publicada  

 no site Socientifica 

(https://socientifica.com.br/quantos-e-quais-sao-os-planetas-do-sistema-solar); ou 

- Usar o livro didático. Imagem do Sistema Solar 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Solar-System.pdf).

Descrição das atividades da aula:

- Contextualização (duração: meia aula): O professor contextualizará o tema do Sistema Solar, 

apresentando uma imagem representativa e em escala (imagem),, citando os corpos celestes pre-

sentes no nosso sistema, atentando para a existência de satélites naturais em outros planetas, cin-

turão de asteroides e planetas anões. Portanto é indicado ter trabalhado previamente o conceito de 

cada um desses astros. Dividir os alunos em 8 grupos sorteando um planeta do Sistema Solar para 

cada um e orientá-los sobre o que terão que fazer conforme descrito nos passos abaixo.
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Descobrindo as características dos planetas do 
Sistema Solar e criando um ambiente temático

- Pesquisa (duração: 1 aula e meia): Levar os grupos à sala informatizada ou fazer uso de tablets 

com acesso à internet para que pesquisem e anotem o maior número de informações sobre o plane-

ta recebido (sugestão: nortear a pesquisa para que tenha no mínimo as informações contidas na 

tabela disponibilizada abaixo); Caso não for possível realizar pesquisas online, utilizar o livro didáti-

co, ou imprimir previamente o conteúdo do site Socientifica, disponibilizando a parte do conteúdo do 

tema respectivo do grupo.

- Confecção de modelo (duração: 1 aula). Materiais para confecção de modelos: bolas de isopor 

(1x500mm; 1x400mm; 2x250mm; 2x100mm; 2x70mm); papel Kraft (ou cartão); tintas e pincéis; fita 

dupla-face; linha de nylon e parafuso. Com a pesquisa prévia da parte dos aspectos da superfície, 

cada grupo irá utilizar as bolas de isopor, as tintas e os pincéis para confeccionar um modelo do seu 

planeta. Sugestão de tamanhos para que fiquem mais próximos a uma escola real: Júpiter = 

500mm; Saturno = 400mm (criar o anel com papel cartão ou Kraft); Urano e Netuno = 250mm; Vênus 

e Terra = 100mm; Mercúrio e Marte = 70mm.

- Apresentações (duração: 2 aulas): Cada grupo apresenta as características do seu planeta para 

a turma, com auxílio do seu modelo. Todos os alunos devem anotar as informações na tabela (ver 

abaixo) entregue pelo professor a ser recolhida para avaliação.

- Jogo (duração: 1 aula): cada grupo escreverá em tiras de papéis separadas, duas características 

relevantes sobre o seu planeta, de forma com que quem as lê possa adivinhar qual é o planeta de-

scrito. As tiras são colocadas em um recipiente e misturadas. Um grupo retira uma tira do recipiente 

e lê para o grupo da esquerda, que, caso acertar o planeta, ganhará um ponto e, caso errar, quem 

ganhará o ponto é o grupo criador da tira. Depois, o grupo que respondeu, retira mais uma tira e lê 

para o grupo à sua esquerda, e o processo se repete até que todas as tiras tenham sido lidas. No 

final do processo, o grupo que tiver mais pontos ganhará o jogo e o professor pode recompensá-los 

com um brinde ou com décimos na média, etc.

- Criando um ambiente personalizado (duração: 1 aula): de forma conjunta com todos os alunos, 

criar e colar (com fita dupla face) no início do teto da sala, um arco de papel Kraft pintado de amare-

lo, representando o Sol. Cada grupo prenderá em seu modelo de planeta um parafuso (ganchinho), 

amarrando uma linha de nylon. Com o auxílio de profissionais de manutenção da escola, solicitar 

previamente que furem o teto da sala e coloquem 8 parafusos de forma que os alunos possam pen-

durar seus modelos no teto, em ordem, a partir do arco de Sol de papel.
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Descobrindo as características dos planetas do 
Sistema Solar e criando um ambiente temático

Avaliação utilizada: Nota agregada em diferentes estágios: acertos da tabela (https://drive.goo-

gle.com/file/d/12j5fyAfJ72dYD6qirY_d-0GVxT2xv-IO/view?usp=sharing), preenchida durante as apre-

sentações; qualidade da apresentação; qualidade do modelo confeccionado; qualidade das curiosi-

dades utilizadas no jogo; quantidade de acertos do grupo no jogo.

Referências adicionais:

--
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Representação do Sistema 
Solar em escala

Professora autora do plano: Solange Andreia Soares de Lima e Silva 

Estado: Distrito Federal

Escola: CEF CASEB                                                             

Tema escolhido: Componentes do Sistema Solar

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem: Criar condições para que os estudantes:

- Identifiquem os corpos que compõem o Sistema Solar;

- Reconheçam as diferentes unidades de medida, usadas no planeta Terra (cm, m, km...), no 

Sistema Solar (Unidade Astronômica – U.A) e além dele (ano-luz), bem como a necessidade do uso 

de escalas para a representação das grandes distâncias existentes no Universo.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; comunicação; argumen-

tação e autonomia.

Habilidades: EF09CI14.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulos: 3, 5, 6 e 10.

Metodologias ativas utilizadas: sala de aula invertida; aprendizado baseado em problemas. 

Descrição das atividades da aula:

Número estimado de aulas: 2 aulas de 50 minutos.

- Aula 1: A importância de escalas na representação do Universo. As unidades de medida de com-

primento, distância e velocidade que nós usamos no nosso cotidiano podem, também, ser usadas 

quando nos referimos a lugares e objetos fora da Terra, no Sistema Solar ou no Universo, por exem-

plo? Para introduzir o tema, pode-se perguntar aos estudantes sobre distâncias e medidas do cotidi-

ano em diferentes unidades de medida. Ex.: sua altura em metros e em centímetros; a distância de 

casa até a escola em quilômetros (km) e metros (usando o Google Maps, por exemplo). 

As respostas e os cálculos realizados (caso necessário), podem ser registrados nos cadernos. 
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Representação do Sistema 
Solar em escala

- Aula 2: Construindo uma escala de representação. Netuno, o último e mais distante dos plane-

tas do Sistema Solar, fica a cerca de 4.448.400.000 Km.  Para representar o Sistema Solar dentro da 

sala de aula, precisaremos criar uma escala de representação dessas distâncias de maneira que 

essa distância, entre Netuno e o Sol, não seja maior do que a largura ou o comprimento da sala (o 

que tiver a maior medida). Material necessário, por grupo de 4 ou 5 estudantes: Bobina de papel para 

calculadoras (ou um rolo de barbante), calculadora, trena ou fita métrica, tesoura, lápis e borracha.

- Momento “Mão na massa”.

*Com a trena ou a fita métrica, tirar as medidas de largura e comprimento da sala de aula e anotar 

no caderno (a maior medida, convertida em cm, será usada na criação da escala); Ex.: a largura da 

sala é de 6m ou 600cm.

O cálculo da escala deverá ser: 

Distância de Netuno ao Sol (Km) / Medida da sala (cm) = fator da escala.

Ex.: 4.448.400.000 km  =  7.414.000 km/cm

            600 cm

8.000.000 km = 1cm    

  

Nossa escala será, então, em valores arredondados:

Para a posição dos demais planetas, divide-se a sua distância pelo fator da escala:

Planeta Distância em relação ao Sol (em Km) Distância em escala (em cm) (Distância/Escala)

Mercúrio

Vênus

Terra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Netuno

57.900.000

108.200.000

149.600.000

227.940.000

778.400.000

1.423.600.000

2.867.000.000

4.448.400.000

7,23

13,52

18,7

28,49

97,3

177,95

358,37

556,05
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Representação do Sistema 
Solar em escala

*Finalizados os cálculos, os estudantes partem para a representação dos planetas em suas re-

spectivas posições em relação ao Sol, sobre o papel da bobina ou o barbante, desenrolado sobre o 

chão ou fixado em uma parede. 

Os estudantes podem usar caixas, bolas ou desenhos dos planetas em cartolina para repre-

sentá-los (o que também pode ser feito em escalas) e expor o trabalho em uma área externa ou 

usar como decoração. A critério do docente, essa representação pode ser única e coletiva ou cada 

grupo representa o seu Sistema Solar em escala. 

Pode-se ainda fazer essa representação usando uma escala micro.

Avaliações utilizadas: avaliação do professor; avaliação por pares; auto avaliação.

Referências adicionais:

CANALLE, J. B. G.; MATSUURA, O. T. Formação Continuada de Professores – Curso Astronáutica e 

Ciências do Espaço. Agência Espacial Brasileira – AEB. Programa AEB escola, 2007.

“O Sistema Solar: Uma representação – à escala – das distâncias entre planetas”; Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=exurVy1ZYco>. Acesso em: 15 de dez. 2020.

“UNIVERSO: Manual do professor”. – 10. Ed. São Paulo, ISBN 9788575700822, 2007.
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Uso do podcast como recurso na aprendizagem 
dos Componentes do Sistema Solar

Professora autora do plano: Virgínia Samôr Alves    

Estado: Minas Gerais

Escola: E. E. Dr. Celso Machado                                                                

Tema escolhido: Componentes do Sistema Solar

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Identificar os principais componentes do Sistema Solar;

- Trabalhar com a ferramenta podcast; 

- Criar um canal de podcast “No Mundo da Lua”, como uma alternativa para facilitar a aprendiza-

gem de alunos com ou sem deficiência visual ou visão comprometida.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: cultura digital.

Habilidades: EF09CI14.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulos 3, 5, 8, 9 e 10.

Metodologias ativas utilizadas: ensino híbrido, produção de podcast.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Aplicativo Anchor 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.anchor.android&hl=pt&gl=US) para produção de 

podcast baixável nas lojas de app nos celulares.

Descrição das atividades da aula:

São estimadas 3 aulas de 50 minutos.

- 1a aula: A aula será iniciada com a apresentação de diversas imagens aos alunos do Sistema 

Solar. Em seguida será questionado a eles as seguintes perguntas: Existem quantos Planetas no 

Sistema Solar? Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Qual é o menor planeta do Sistema Solar? 

Qual o planeta que está mais próximo do Sol? Quais os planetas rochosos e gasosos? O Sol é uma 

estrela ou um planeta? Por que Plutão não é mais um planeta? Esses questionamentos têm por ob-

jetivo resgatar os conhecimentos prévios, e iniciar as discussões sobre o tema. 
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Uso do podcast como recurso na aprendizagem 
dos Componentes do Sistema Solar

A turma é dividida em duplas, ficando cada dupla com uma pergunta. E agora peça que cada dupla 

discuta entre eles sua questão e formule uma hipótese para explicar a pergunta feita;

- 2a aula: Aproximação do tema. Abordagem teórica sobre o tema proposto pelo professor. Logo 

após a explanação sobre os componentes do Sistema Solar os alunos irão expor as hipóteses formu-

ladas e farão a criação dos roteiros. Esse roteiro conterá as informações sobre os assuntos que 

serão abordados nos episódios de podcasts, servindo como um guia durante a gravação;

- 3a aula: Atividade de gravação dos episódios de Podcast - No Mundo da Lua, sobre os Compo-

nentes do Sistema Solar utilizando o aplicativo Anchor. Cada episódio terá a duração de até 10 minu-

tos. Serão escolhidos, de cada dupla formada nas aulas anteriores, os alunos que ficarão com a 

tarefa de serem os apresentadores de cada tema, os roteiristas, editores e divulgadores nas mídias 

sociais. Os episódios serão gravados na escola, com a supervisão do professor.

Lista de episódios: 1) Componentes do Sistema Solar; 2) Os planetas Rochosos, 3) Os planetas gas-

osos; 4) Por que Plutão não é um planeta?; 5) O Sol- a única estrela; 6) Meteoro e Meteorito são 

sinônimos? 7) Eu, você e a Lua.

Avaliação utilizada: A avaliação consistirá na participação do aluno na construção dos episódios de 

podcasts. Um exemplo do podcast produzido é o “Componentes do Sistema Solar” (disponível em 

https://open.spotify.com/episode/1nSELYfc5wY9C50oAqfayF?si=KwhGsJBzSDy9XQhEMPo4Ow).

Referências adicionais:

MITOCÔNDRIA, Leonardo. PAUTA: COMO CRIAR E GUIAR SEU PODCAST. 2013. Disponível em: 

<https://mundopodcast.com.br/podcasteando/pauta-criarpodcast/>. Acesso em: 15 nov. 2017.

O Que Diz a Física - Ale Pacini. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCcipK_kk_IW6xp5xOxckYdQ>. Acesso em 22 nov. 2020.



Lua: Fases, 
Eclipses, Etc...

Evyllen Rita Fernandes Leiriane Moura 

Mariceli Simão Fonseca
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Descobrindo o lado científico 
e místico da Lua

Professora autora do plano: Evyllen Rita Fernandes de Souza  

Estado: Paraíba

Escola: Estadual de Ensino Fundamental Elídio Sobreira                                                                     

Tema escolhido: Lua (fases, eclipses, etc.)

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Conhecer a definição de satélite natural reconhecendo a Lua dentro desse grupo de corpos ce-

lestes;

- Conhecer os fenômenos físicos que envolvem a formação dos eclipses, trabalhando os movi-

mentos da Terra e da Lua;

- Analisar a visão de diversas culturas acerca da influência da Lua, de suas fases e do eclipse 

sobre a vida de povos antigos e tradicionais em todo o mundo;

- Desenvolver os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 assi-

nada pelos Estados Membros das Nações Unidas: Objetivo 4- Educação de qualidade; Objetivo 5- Ig-

ualdade de gênero.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; cultura 

digital; responsabilidade e cidadania; argumentação.

Habilidades: EF08CI12 e EF09CI15.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulo (A Lua, satélite e encanto).

Metodologias ativas utilizadas: sala de aula invertida; gameficação.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Notebook ou smartphone;

- Google Meet (https://meet.google.com); Google Forms (https://forms.google.com);

- Vídeo do youtube: “Eclipse solar e lunar – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental” - Canal   

Futura (disponível em:

https://www.youtubn.com/watch?v=nQEx0tZyDNc&ab_channel=CanalFutura);

- Ferramenta online Quizizz (https://quizizz.com).
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Descobrindo o lado científico 
e místico da Lua

Descrição das atividades da aula:

1- Leitura de três textos disponibilizados via Google Forms (disponíveis nas referências), para pro-

mover um debate que tratam do tema Lua através de pontos de vista - científico e cultural. Texto 1- 

“A Lua, satélite e encanto” (PACINI, 2019); Texto 2- “Eclipse” (PENA, 2020); Texto 3- “Sob o domínio 

da Lua: os mitos deste satélite” (VENTUROLI, 2016). Tempo (15 minutos para cada texto);

2- Questionário para interpretação textual por meio de Google Forms. Tempo (15 minutos);

3- Uso de vídeo “Eclipse solar e lunar – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental” do Canal Futura 

(disponível acima), para intensificação do conteúdo científico. Tempo (8 minutos);

4- Roda de conversa por meio de Google Meet, instigando os alunos a debaterem os conteúdos 

presentes nos três textos e o vídeo estudado. Eventualmente existirá a necessidade de intervenção 

do professor ou professora para incluir no debate os conhecimentos prévios e opiniões dos estu-

dantes. Tempo (45 minutos); 

5- Gameficação: quiz interativo através do Quizizz. Tempo (10 minutos).

Avaliação utilizada: utilização de quiz por meio do Quizizz; autoavaliação do estudante por meio de 

rubrica. 

Referências adicionais:

AFONSO, G. Mitos e estações no céu tupi-guarani. Scientific American Brasil, v. 4, n. 45, p. 46-55, 

2006.

ARARIBÁ, PROJETO. Ciências 8 ano. Editora Moderna. Editora: Maíra Rosa Carnevalle. 2020.

BIAGIOTTI, L.C.B. Conhecendo e aplicando rubricas em avaliações. In: Congresso Brasileiro de Edu-

cação a Distância. 2005. p. 01-09.

PENA, R. F. A. “Eclipse”. Disponível em <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/eclipse.ht-

m>. Acesso em 01 de dezembro de 2020.

VENTUROLI, T. “Sob o domínio da Lua: os mitos deste satélite”. Superinteressante. Disponível em < 

https://super.abril.com.br/ciencia/sob-o-dominio-da-lua-os-mitos-deste-satelite/> Acesso em 04 

de dezembro de 2020.
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Lua: fascínio e 
encanto

Professora autora do plano: Leiriane Moura de Sousa    

Estado: Ceará

Escola: CSTI Francisco das Chagas Costa                                                              

Tema escolhido: Lua (fases, eclipses, etc.)

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender teorias sobre a Lua identificando suas fases e movimentos;

- Identificar os tipos de eclipses e como eles ocorrem;

- Compreender a importância do eclipse de 1919 para a ciência;

- Promover o empoderamento feminino na ciência.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento; pensamento científico.

Habilidades: EF08CI12.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulos 6 e 10.

Metodologias ativas utilizadas: aprendizagem baseada em projeto.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Sala de informática (quando possível);

- Acesso à plataforma online Stellarium (http://stellarium.org/pt/);

- Aplicativo Apollo’s Moon Shot: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sndigi-

tal.apolloar&hl=pt_BR&gl=US)

- Vídeos “ABC da Astronomia | Lua” (https://www.youtube.com/watch?v=8pXN5lGRYkk&t=183s) e 

“ABC da Astronomia | Fases da Lua” (https://www.youtube.com/watch?v=N2wTtaJEtNY&t=31s).

Descrição das atividades da aula:

Para a realização desta sequência didática, será enviado com antecedência o livro “A luneta e Isa-

belle”, em PDF, através do grupo de WhatsApp da turma, para leitura prévia dos educandos. (Dis-

ponibilizar uma versão impressa para os alunos que não possuem acesso).
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Lua: fascínio e 
encanto

- Primeira aula (50 minutos): Discussão sobre os capítulos 6 e 10 do livro “A luneta e Isabelle”. 

Checar a compreensão dos alunos por meio de questionamentos sobre as mulheres relatadas no 

livro e sobre as informações sobre a Lua, cujas respostas devem ser identificadas no livro. Con-

vidá-los a assistir os dois vídeos “Lua” e “Fases da Lua” (disponíveis acima). Após a exibição dos 

vídeos, dúvidas serão esclarecidas pelo professor;

- Segunda aula (50 minutos): Aula expositiva dialogada sobre o Eclipse total de 1919 e Teoria da 

Relatividade (slides). Utilização da plataforma online Stellarium para visualização do céu no dia, 

hora e local do eclipse (29/05/1919, às 07h45min da manhã, a NE, na cidade de Sobral, CE, Brasil). 

Solicitar que os alunos se dividam em grupos na sala e em casa realizem pesquisas sobre temas 

sugeridos pelo professor e, diante da pesquisa, confeccionem uma exposição de fotos, manchetes 

de jornais ou textos, ou maquetes para serem apresentados à turma no dia da culminância do proje-

to. Possíveis temas: Satélites naturais de outros planetas; Mulheres por trás das viagens à Lua; 

Eclipses; Fases da Lua; Lendas relacionadas aos eclipses;

- Terceira aula (50 minutos): Orientação das equipes quanto a seus temas. Orientação dos alunos 

a utilização do Aplicativo de realidade virtual Apollo’s Moon Shot para complementar a pesquisa. 

Utilização, junto com as equipes formadas em sala (ou ambiente virtual), da seção do App intitulada 

“Primeiros passos na Lua”. Tirar possíveis dúvidas das equipes.

- Quarta aula (50 minutos): Apresentação de trabalhos em grupo.

Avaliação utilizada: A avaliação consiste no interesse, no envolvimento, na participação e na real-

ização das atividades propostas pelo professor.

Referências adicionais:

Teoria da relatividade. Disponível em: <https://bityli.com/UIBxJ>. Acessado em: 30/11/2020.  

TV Escola. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/tvescola>. Acessado em: 05/12/2020.
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A influência da Lua como inspiração para o 
conto de lendas Amazônicas: Eu conto!

Professora autora do plano: Mariceli Simão Fonseca

Estado: Amazonas

Escola: E.M.Profª Francisca Pergentina da Silva                                                                    

Tema escolhido: Lua (fases, eclipses, etc.)

Público-alvo: 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Estimular e valorizar os conhecimentos científicos e culturais, misturando conceitos, fatos 

reais, história e fantasia, promovendo a criatividade intelectual na elaboração de contos e lendas, 

sendo o(a) aluno(a) protagonista.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento; pensamento científico; argumentação.

Habilidades: EF08CI12 e EF09CI15.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: todo o livro. Com a intenção de estimular a importância de 

cada um na construção e elaboração de histórias baseadas em cunho científico e cultural.  

Metodologias ativas utilizadas: sala de aula invertida; aula investigativa; aula experimental (utili-

zando uma luneta).

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Sala de informática; área externa da escola;

- Texto “Astronomia Antiga” (disponível em http://astro.if.ufrgs.br/antiga/antiga.htm);

- Textos “Lenda da Vitória-Régia” (disponível em https://www.todamateria.com.br/lenda-da-vito-

ria-regia/) e “Lenda do Boto” (disponível em https://www.todamateria.com.br/lenda-do-boto/).
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A influência da Lua como inspiração para o 
conto de lendas Amazônicas: Eu conto!

Ação Atividade Objetivo Metodologia

Leitura do Livro “A Luneta e Isabelle”.

(duração: 2 aulas de 50 min)

Prática da leitura e interpretação, 
enfatizar a importância das meninas 

na Ciência

Separar equipes e distribuir capítulos 
e 15 minutos antes do término social-
izar em rodas de conversas

1

Leitura das lendas: 
Vitória-régia e O boto

(Duração: 1 aula de 50 min)

Prática da leitura e interpretação e 
identificar a cultura como parceira 

no processo de aprendizagem

Separar equipes de meninos e meni-
nas para leitura das lendas amazôni-
cas. Solicitar uma dramatização 
sobre as lendas sugeridas

2

Aula experimental: Observação da 
Lua

(Duração: 1 aula de 50 min, no contra 
turno)

Associar os conceitos estudados a 
partir da observação, utilizando uma 

luneta.

Aula prática experimental,3

Pesquisa sobre as hipóteses da 
formação da Lua

(Duração: 1 semana para pesquisas e 1 
aula de 50 min. Na sala de informática)

Levantamento das principais hipóte-
ses de formação da Lua, e as suas 

curiosidades.

Pesquisa direcionada e investigativa.4

Oficina de escritores: Contos e lendas.

(Duração: 1 semana e 2 aulas de 50 
min.)

Produzir material didático associan-
do o conhecimento sobre a Lua e as 
lendas amazônicas. 

Atividade prática5

Avaliação utilizada: Registro descritivo e reflexivo; trabalhos individuais e coletivos.

Referências adicionais:

“Astronomia Antiga”. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/antiga/antiga.htm>. Acesso em 05 de 

dezembro de 2020.

“Lenda da Vitória-Régia”. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/lenda-da-vitoria-re-

gia/>. Acesso em 05 de dezembro de 2020.

“Lenda do Boto”. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/lenda-do-boto/>. Acesso em 

05 de dezembro de 2020.

Descrição das atividades da aula:



Movimentos da Terra:
Rotação e Translação

Andréa Cristina Mylene Moreira 

Sofia Valeriano Elizandra Freitas 
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As Estações do 
Ano

Professora autora do plano: Andréa Cristina Oliveira e Silva 

Estado: Maranhão - Município: São Luís   

Escola: UEB Professora Rosália Freire                                                                 

Tema escolhido: Movimentos da Terra (Rotação e Translação)

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- O aluno irá identificar o papel da inclinação do eixo da Terra e a sua importância no que diz res-

peito ao solstício, o equinócio e a formação das quatro estações e sua interferência no calendário de 

cultivo.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento, Repertório Cultural, comunicação.

Habilidades: EF08CI13.

Metodologias ativas utilizadas: Rotação por estações.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Notebook; 

- Sala de aula e laboratório de informática; 

- Videoaulas: O eixo da terra e as estações do ano – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental 

(https://www.youtube.com/watch?v=gX_DfJzqG7g);

Como a inclinação da Terra causa as estações | Terra e universo | Khan Academy (https://you-

tu.be/NZ-VfSFVGrw?t=40).

Descrição das atividades da aula:

- Atividade 1 – problematização (tempo: 10 min): divisão da turma em grupos onde os mesmos re-

ceberão cartolina e figuras para serem classificadas dentro das quatro estações;
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As Estações do 
Ano

- Atividade 2 – Rotação por estações (tempo: 40min): divisão da turma em 3 estações onde a 1ª es-

tação, no laboratório de informática, os alunos pesquisarão e descreverão sobre que forma a in-

clinação do eixo de rotação da Terra em relação a sua órbita tem como consequência a formação 

das quatro estações. Na 2ª estação, será colocada uma vídeoaula e os alunos farão um texto expli-

cativo sobre o mesmo. Na 3ª estação, os alunos irão construir uma paródia.

- Atividade 3 – Formação de grupos (tempo: 50 min): a turma será dividida em 3 grupos onde irão 

fazer a culminância dos trabalhos da rotação por estação. Culminância da paródia pode até ser gra-

vada e apresentada em vídeo.

- Atividade 4 – Atividade Experimental (tempo: 50 min): com o uso de 4 bolas de isopor, fazendo 

referência à Terra, e uma lâmpada centralizada, os alunos irão comprovar as quatro estações, o sol-

stício e o equinócio, etc.

- Atividade 5 – Aplicação do jogo de tabuleiro (Jogo das Estações) sobre as quatros estações para 

fixação e revisão do conteúdo aprendido. 

Avaliação utilizada: Participação nas atividades, construção das paródias, elaboração do relatório 

experimental, avaliação escrita.

Referências adicionais:

Mapa Mental, disponível em: 

<https://s3.static.brasilescola.uol.com.br/img/2019/03/estacoes-ano_be.jpeg>. Acesso em: 1 dez. 

2020. 

Jogo das estações, disponível em: 

<https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/U7B4sXRsK9vABqYp766FM7DTT9EuWuBaHM

V7XtnWFRD6kRhKuW8EMcfCHSFq/geo1-05und04-acao-propositiva-jogo.pdf>. Acesso em: 1 dez. 

2020. 
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Os giros que a 
Terra dá

Professora autora do plano: Elizandra Freitas Moraes Borges  

Estado: Goiás

Escola: Educandário Espírita Eurípedes Barsanulfo                                                                      

Tema escolhido: Movimentos da Terra (Rotação e Translação)

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- conhecer os movimentos planetários e saber discuti-los;

- identificar as concepções dos estudantes a respeito dos movimentos da Terra e reproduzi-los,  

 por meio de modelos tridimensionais;

- compreender que a Terra possui os movimentos de Translação e Rotação;

- reconhecer as linhas imaginárias do eixo de inclinação terrestre observando a forma como a luz  

 do Sol incide sobre a Terra;

- inferir sobre as evidências percebidas que comprovam os movimentos da Terra;

- refletir sobre os movimentos planetários em destaque no livro;

- estimular a leitura;

- reelaborar o desenho sobre os movimentos da Terra.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural.

Habilidades: EF06CI14 e EF08CI13.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulo 6 (Os mistérios estelares).

Metodologias ativas utilizadas: sala de aula invertida, cultura maker.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Uso de simuladores:

Órbitas planetárias (https://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.html);

O céu giratório que mostra a visão da rotação a partir de um referencial topocêntrico (https://as-

tro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html);

Fases da Lua (https://astro.unl.edu/classaction/animations/lunarcycles/moonphases.html);

- Padlet (https://padlet.com).
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Os giros que a 
Terra dá

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1 (50min) – Movimentos da Terra. Atividade: Desenho a mão livre de como os estudantes 

entendem os movimentos da Terra. Materiais: Papel sulfite A4 e lápis de cor ou giz de cera.

- Aula 2 (120min) – Movimentos da Terra. Atividade: Produção de vídeo com a simulação do movi-

mento de rotação e translação e outros movimentos que o estudante se interesse em gravar. Ex-

posição de vídeos e conclusões dos estudantes na ferramenta padlet. Materiais: celular e Padlet.

- Aula 3 (50min) – Quantos giros a Terra dá? Atividade:  Conversação sobre os movimentos encon-

trados com base na bibliografia. Durante a conversação mostrar um modelo tridimensional. Propor 

questões para discussão. Utilização de simuladores para complementar as discussões. Materiais: 

Padlet, bola de isopor contendo as linhas do Equador, trópicos e eixo de inclinação. Perguntas para 

discussão. Simuladores de movimento.

- Aula 4 (120min) – A luneta e Isabelle. Atividade: Leitura em casa do livro “A Luneta e Isabelle”. 

Materiais: livro físico ou e-book.

- Aula 5 (50min) – Ressignificando os giros que a Terra dá. Atividade: Roda de conversa do livro “A 

luneta e Isabelle”. Elaboração de mapa mental a respeito dos assuntos relacionados no livro. Inserir 

no link do Padlet da turma. Fazer desenho dos movimentos da Terra. Entregar o primeiro desenho 

para os estudantes realizarem comparações, registrando-as no caderno. Materiais: livro físico ou 

e-book, folha, lápis de cor e caderno.

Avaliação utilizada: A avaliação se dará de forma processual. Durante o processo de aprendizagem, 

a professora fará o acompanhamento das atividades avaliativas propostas, considerando que a con-

strução do conhecimento não se dá da mesma forma para todos.

Referências adicionais:

“A duração do dia”. Disponível em <https://www.zenite.nu/a-duracao-do-dia/>. Acesso em: 01 de 

dez. 2020.

“A sombra de um gnômon ao longo de um ano”. Disponível em <https://www.relea.ufscar.br/index-

.php/relea/article/view/179/246>. Acesso em: 01 de dez. 2020.

CANIATO, Rodolpho. A terra em que vivemos. Editora Átomo, 2007.

CANIATO, Rodolpho. O céu. Ática, 1990.
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O uso da plataforma Scratch como recurso na 
aprendizagem dos Movimentos da Terra

Professora autora do plano: Mylene Moreira Reina Maramaldo   

Estado: Amazonas

Escola: Escola Municipal São Pedro

Tema escolhido: Movimentos da Terra (Rotação e Translação)

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender que a Terra está em movimento no espaço e gira em torno do Sol e do seu próprio 

eixo;

- Estabelecer conexões entre a existência das estações do ano e o movimento de translação e a 

inclinação do eixo terrestre.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: pensamento científico, crítico e criativo; cultura digital.

Habilidades: EF08CI13.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulo 9. 

Metodologias ativas utilizadas: instrução por pares ou times.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Software Scratch (https://scratch.mit.edu).

Descrição das atividades da aula: São estimadas 4 aulas de 45 minutos.

- 1a aula - Parte teórica: Para instigar a curiosidade dos alunos, começamos a aula perguntando: 

você sabe por que quando no Brasil é dia, no Japão é noite? Por que existem anos com 365 e 366 

dias? E as estações do ano, como são delimitadas? Já ouviram falar em Equinócios e Solstícios? 

Após ver o conhecimento prévio da turma, dividimo-la em dois grupos, um grupo ou a metade da 

turma ficará com o movimento de rotação e a outra metade com movimento de translação para 

aprofundamento do assunto, que será feito em casa ou no telecentro da escola de forma individual, 

gerando um roteiro com a resolução das questões feitas acima. Para facilitar, o professor pode 

sugerir sites e links que irão enriquecer a pesquisa dos alunos;



47

O uso da plataforma Scratch como recurso na 
aprendizagem dos Movimentos da Terra

- 2a aula - Interação do conteúdo estudado com a classe. Com a pesquisa e roteiro prontos, a 

turma fará a troca de conhecimento através de duplas (uma que pesquisou movimento de rotação e 

a outra movimento de translação). Após a socialização do conteúdo, com a turma em círculo, o pro-

fessor fará as mesmas perguntas da primeira aula e, caso seja necessário, fará intervenções para o 

melhor aprendizado.

- 3a aula - Mão na massa: Na sala do telecentro, a turma será dividida em grupos de quatro 

alunos, dois de cada do grupo original, e irão montar um projeto sobre Movimentos da Terra: rotação 

e translação no Software Scratch, que é uma linguagem de programação criada em 2007 pelo Media 

Lab do MIT. Ele permite a criação de histórias, animações, jogos e outras produções. Tudo pode ser 

feito a partir de comandos prontos que devem ser agrupados (caso a turma não tenha conhecimen-

tos prévios sobre o Scratch, é necessário acrescentar mais uma aula para apresentar os comandos 

básicos) tendo como base o conteúdo construído durante as aulas. 

- 4a aula: Apresentação do Projeto construído no Scratch pelos grupos.

Avaliação utilizada: A avaliação será feita através dos roteiros de pesquisa e do projeto e apresen-

tação no Scratch.

Referências adicionais:

“Aula 01 - Introdução - O que é o Scratch?”. Disponível em: <https://youtu.be/LKtWVBWUhwU>. 

Acesso em 15 de dezembro de 2020.

“Aula 02 - Introdução - Categorias de blocos no Scratch”. Disponível em: <https://youtu.be/KxeT-

gMb57Eo>. Acesso em 04 de dezembro de 2020.

“Sala de Aula Invertida: 7 passos para preparar!”. Disponível em: <http://ned.unifenas.br/blogtec-

nologiaeducacao/educacao/sala-de-aula-invertida-7-passos-para-preparar/>. Acesso em 04 de 

dezembro de 2020.
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As estações do ano e os 
saberes indígenas

Professora autora do plano: Sofia Valeriano Silva Ratz    

Estado: São Paulo

Escola: E.E. Dr. João Gabriel Ribeiro                                                                     

Tema escolhido: Movimentos da Terra (Rotação e Translação) 

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Relacionar o eixo de rotação inclinado da Terra e o movimento de translação com as estações 

do ano; 

- Analisar e comparar esquemas; 

- Reconhecer as características dos conhecimentos tradicionais indígenas, valorizando seus 

saberes em um diálogo horizontal com a cultura científica.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento; repertório cultural; cultural digital; empatia e cooperação.

Habilidades: EF08CI13.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulo 8

Metodologias ativas utilizadas: rotação por estações.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Vídeo “Flash Card Constelações Indígenas” (disponível em https://www.goconqr.com/pt-BR/-

flashcard/27821953/Flash-Card-Constela--es-Ind-genas;

- Vídeo “Os movimentos do Sol para os povos guaranis do Brasil | OQDF-040” (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=3IoGNY2nqKw);

- Vídeo “O eixo da terra e as estações do ano – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental” (dis-

ponível em https://www.youtube.com/watch?v=gX_DfJzqG7g);

- Quiz “Movimento de translação e as estações do ano” (disponível em https://www.gocon-

qr.com/pt-BR/quiz/27820616/Movimento-de-transla--o-e-as-esta--es-do-ano

- Texto “Fique por dentro dos mitos e usos das constelações indígenas” (disponível em 

https://memoria.ebc.com.br/tecnologia/2016/02/constelacoes-indigenas-mitos-e-astronomia
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Descrição das atividades da aula:

- Etapa 1 da aula: Introdução. Atividade com toda turma. Tempo estimado: 20 minutos. Leitura em 

roda do capítulo “Robôs e aplicativos voltados para o céu”, seguido de explicações sobre a importân-

cia desse aspecto da cultura indígena para preverem alterações no clima da região causadas pela 

mudança de estação do ano. Questão disparadora: Como os indígenas conseguiam prever as mu-

danças das estações sem a ajuda de robôs e aplicativos?

- Etapa 2 da aula: alunos farão rotação por 4 estações de estudo de 20 minutos cada. Caso 

necessário, duplique as estações para melhorar o aproveitamento das discussões.

Estação 1: Experiência sobre translação. Utilizar a lanterna do celular (ou outra fonte de luz, sem 

usar fogo), palito de churrasco e uma bola de isopor. Os alunos deverão fazer marcação na bola de 

isopor para representar a linha do equador, indicando também o hemisfério sul e o hemisfério norte. 

Utilizar o palito como eixo de rotação inclinado em 23,5º. Indicar quais posições da Terra ao redor do 

Sol marcam o início das quatro estações do ano, bem como solstícios e equinócios. Ao final, os 

alunos clicam no link do Goconqr e respondem ao Quiz. Cada aluno responde no seu dispositivo 

eletrônico ou em folha impressa, com gabarito no final.

Estação 2: Os movimentos do Sol para os povos guaranis do Brasil. Assistir ao vídeo da física e divul-

gadora científica Ale Pacini sobre “Os movimentos do Sol para os povos guaranis do Brasil”, dis-

ponível acima. Questões norteadoras: quais mudanças das posições do nascer do Sol ocorrem ao 

longo do ano no hemisfério sul? Como os povos guaranis reconhecem as diferentes posições do Sol 

durante o ano? Por que saber essas variações é importante para os povos guaranis?

Estação 3: Mitos e constelações indígenas e a previsão das alterações sazonais. Ler o texto “Fique 

por dentro dos mitos e constelações indígenas”, do Portal EBC (disponível acima). Após a leitura do 

texto, deverão fazer o Flash Card do Goconqr, clicando no link disponível nas referências. Caso os 

alunos não tenham acesso à internet, providenciar cópias dos flashcards.

Estação 4: As estações do ano e as mudanças sazonais na minha região. Assistir ao vídeo do Canal 

Futura “O eixo da Terra e as estações do ano”, com a professora Rafaela Lima (também disponível 

acima), respondendo às questões norteadoras: Considerando o Brasil um país de dimensões conti-

nentais, quais as mudanças sazonais que ocorrem ao longo do ano na região que vocês moram? 

Como ficamos sabendo sobre as alterações sazonais que ocorrerão em nossa região? Como essas 

mudanças alteram o cotidiano da sua comunidade?
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Por que é importante conhecer essas mudanças? Caso não tenham acesso à internet, utilizar livros 

didáticos que abordam o conteúdo. Atividade final: Retomada da questão disparadora. Tempo esti-

mado: 15 minutos. Alunos deverão produzir um roteiro para a produção de uma mídia (digital ou não) 

para responder à questão disparadora: “Como os indígenas conseguiam prever as mudanças das 

estações sem a ajuda de robôs e aplicativos?”. A produção será feita em casa com posterior apre-

sentação para toda sala e para a comunidade escolar.

Avaliação utilizada: A avaliação deverá ser processual, contínua e formativa.

Referências adicionais:

CANAL FUTURA (Canal do YouTube). O eixo da Terra e as estações do ano. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=gX_DfJzqG7g&list=PLNM2T4DNzmq71YnFuVJePi8FTiKc9Wt

Cu&index=55>. Acesso em: 05 dez. 2020, às 13:09.

FLASHCARD CONSTELAÇÕES INDÍGENAS. Objeto de aprendizagem do Goconqr. Disponível em: 

<https://www.goconqr.com/pt-BR/flashcard/27821953/Flash-Card-Constela--es-Ind-genas>. 

Acesso em: 03 dez. 2020, às 06:45.

MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO DA TERRA E AS ESTAÇÕES DO ANO. Objeto de aprendizagem do 

Goconqr. Disponível em: 

<https://www.goconqr.com/pt-BR/quiz/27820616/Movimento-de-transla--o-e-as-esta--es-do-an

o>. Acesso em: 03 dez. 2020, às 06:04.

O QUE DIZ A FÍSICA (Canal de Ale Pacini no YouTube). Os movimentos do Sol para os povos guaranis 

do Brasil. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3IoGNY2nqKw>. Acesso em: 03 dez. 2020, às 05:14.

PEDROSA, Leyberson. Fique por dentro dos mitos e constelações indígenas. Portal EBC. 

Disponível em: 

<https://memoria.ebc.com.br/tecnologia/2016/02/constelacoes-indigenas-mitos-e-astronomia>. 

Acesso em: 03 dez. 2020, às 06:50.
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Sol, o Astro 
Rei!

Professora autora do plano: Ana Paula Gomes Vieira Silva 

Estado: Goiás

Escola: Colégio Estadual do Setor Palmito                                                                     

Tema escolhido: Clima e Espaço

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender a importância do Sol para a manutenção da vida na Terra, em relação aos fatores 

ecológicos, econômicos, sociais e culturais.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; comunicação; cultura 

digital; argumentação; empatia e cooperação. 

Habilidades: EF09CI14.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulo 6 (Os mistérios estelares).

Metodologias ativas utilizadas: Produção e apresentação de seminário em grupos.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Laboratório de informática da escola ou acesso a notebook para a construção de slides. Sala de 

vídeo ou equipamentos para a exposição dos vídeos no Canal do YouTube “O que diz a Física”, da 

Profa. Alessandra Pacini):

- Sobre o Sol, nossa estrela favorita! (#NASASolarWeek: Dia 1) | OQDF-006 (https://www.you-

tube.com/watch?v=TmMys5I0knM)

- Como cientistas observam o Sol? (#NASASolarWeek: Dia 2) | OQDF-007 (https://www.you-

tube.com/watch?v=2ps9h5-xyR8&t=352s) 

Descrição das atividades da aula: Serão utilizadas 4 aulas de 50 minutos. As etapas a serem segui-

das estão ordenadas abaixo.

- 1ª aula: 1. Inicialmente, apresente à turma que será desenvolvida uma sequência de aulas para 

o estudo do Sol e sua relação com a manutenção da vida na Terra. Peça aos estudantes que pensem 

no Sol e que, mentalmente, reflitam sobre a importância dele para o nosso planeta.
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2. Repasse aos estudantes o PDF do livro “A Luneta e Isabelle”, por telefones celulares e/ou cópias 

impressas (para aqueles que não têm celulares). Inicie a leitura em sala e peça que se atentem para 

o Capítulo 6 (Os mistérios estelares). Como o tempo não será suficiente para realizar a leitura em 

sala, solicite que terminem a leitura em casa e façam um resumo das principais informações do 

livro no caderno de Ciências. Peça que se atentem às explicações da Dra. Lindy. 

- 2ª aula: 1. Exiba os vídeos. Peça que os estudantes anotem no caderno as principais infor-

mações e curiosidades apontadas pela pesquisadora. Enfatize para a turma que a apresentadora é 

uma mulher, mãe, pesquisadora, cientista e autora do livro em uso). 2. Informe que eles produzirão 

apresentações sobre a temática. Divida a turma em 8 grupos, com 3 ou 4 estudantes. Se atente para 

que tenha uma menina em cada grupo.  3. Disponibilize uma relação de sites e canais do YouTube 

para pesquisa. Organize uma caixa com material que os alunos utilizarão para pesquisar e montar 

as apresentações em formato Power Point: textos de sites confiáveis da internet, textos de livros 

didáticos do Ensino Fundamental (muitas editoras disponibilizam os arquivos dos livros nos sites) e 

uma cópia do livro “A Luneta e Isabelle”. (A opção pela caixa de materiais/textos é uma sugestão de 

apoio para contornar possíveis problemas de falta de acesso à internet). 4. Apresente os 8 temas 

para os grupos já formados e realize o sorteio: 1º grupo: “O que é o Sol e quais suas característi-

cas?”; 2º grupo: “Os movimentos da Terra: translação, equinócios e solstícios”; 3º grupo: “Im-

portância biológica: fluxo de matéria e energia”; 4º grupo: “Importância biológica 2: efeito estufa e 

mudanças climáticas”; 5º grupo: “Importância social e econômica: a energia solar no Brasil”; 6º 

grupo: “A importância cultural: O Sol e os índios brasileiros”; 7º grupo: “O erro na música Pra você, 

da Paula Fernandes”; 8º grupo: Debatedor: responsável por preparar perguntas para os demais 

grupos. 

- 3ª aula: Preparação das apresentações no laboratório de informática e estudo do assunto pelo 

8º grupo. Acompanhe todo o processo, apoiando os grupos, principalmente os 1º e 2º grupos, pela 

complexidade dos temas. Solicite aos alunos que coloquem imagens (indique as redes sociais do 

APOD Brasil), GIFS, entre outros. O 8º grupo deve preparar as questões. Avalie as questões para 

evitar constrangimentos entre os grupos. Ao final da 3ª aula, os slides de cada grupo deverão ser en-

tregues ao professor.

- 4ª aula: Momento das apresentações. Coloque os slides na ordem acima. Cada grupo terá 5 

minutos para explanação e, ao final de cada apresentação, o 8º grupo fará os questionamentos. 

Faça apontamentos quanto ao conteúdo, a postura dos estudantes e as informações dos slides.

Avaliação utilizada: Resumo do livro e engajamento e a apresentação dos seminários.

Referências adicionais:

---
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Como funciona o clima 
e o tempo?

Professora autora do plano: Libna Talita Pinheiro Hananiya   

Estado: Roraima

Escola: Escola Estadual Presidente Costa e Silva                                                                

Tema escolhido: Clima e Espaço

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Estudar o assunto clima e tempo na Terra e espaço, procurando diferenciá-los e abordando o 

funcionamento e importância da previsão do tempo e das correntes oceânicas.

Competências e habilidades BNCC:

Competências:  Conhecimento; repertório cultural; cultural digital;

Habilidades: EF08CI14 e EF08CI15.

Metodologias ativas utilizadas: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Google Meet (https://meet.google.com);

- Vídeo “Como as correntes oceânicas funcionam?” (disponível em <https://www.ted.com/talks/-

jennifer_verduin_how_do_ocean_currents_work/transcript?language=pt-br>, acesso em: 03 de 

dez. de 2020);

- Documentário “O clima no espaço” - Discovery Channel (disponível em: <https://www.dailymo-

tion.com/video/x43p8d1>, acesso em: 04 de dez.de 2020);

- Aplicativo para produção de podcast: Anchor

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1: Clima e tempo (duração: 50 min). Objetivo: Informar os alunos sobre o conteúdo para que 

eles tenham uma noção geral do assunto. Metodologia: Aula expositiva dialogada utilizando o 

Google Meet com apresentação de slides.

- Aula 2: Correntes oceânicas (duração: 50 min). Objetivo: Levar os alunos a entender como fun-

ciona as correntes oceânicas e sua importância para a natureza e para o homem. Metodologia: Aula 

participativa utilizando o grupo de Whatsapp da disciplina.
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Os alunos assistirão a um vídeo sobre: como as correntes oceânicas funcionam? Em seguida, farão 

um comentário sobre a compreensão do vídeo.

- Aula 3: Como se faz a previsão do tempo (duração: Atividade para casa). Objetivos: Conhecer os 

principais instrumentos utilizados para fazer a previsão do tempo e o seu histórico, além de entend-

er a importância da previsão do tempo para o homem. Metodologia: Aula de pesquisa e produção de 

podcast tendo como tema: histórico dos instrumentos de previsão de tempo e sua importância para 

o homem.

- Aula 4: Clima no espaço (duração: 50 min). Objetivo: Comentar sobre como funciona o tempo e 

o clima no espaço. Metodologia: Aula participativa, onde os alunos assistirão o documentário: “O 

clima no espaço” da Discovery Channel, que será enviado pelo grupo de Whatsapp e em seguida 

farão um breve comentário sobre o vídeo.

Avaliação utilizada: Avaliação qualitativa, realizada através de observação quanto à participação e o 

desenvolvimento do aluno.

Referências adicionais:

Araribá mais: ciências: manual do professor/ organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebi-

da, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Maíra Rosa Carnevalle. - 1. Ed.- São `Paulo> 

Moderna, 2018. Disponível em: 

https://pnld.moderna.com.br/divulgacao/arariba-ciencias/dvd/arariba_mais_ciencias_6_ano/conte

udo/araribamaisciencias6.pdf Acesso em 10 de maio de 2021.
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Professora autora do plano: Paula Fernanda Farias Katsuyama   

Estado: Mato Grosso

Escola: Estadual Irmã Lucinda Facchini                                               

Tema escolhido: Clima e Espaço

Público-alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Estimular o interesse em pesquisas; 

- Compreender os conceitos de tempo meteorológico e clima.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Pensamento científico, crítico e criativo; comunicação e argumentação.

Habilidades: EF08CI14.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulos 2, 5, 9 e 11.

Metodologias ativas utilizadas: Aprendizagem baseada em projetos (ABP); aprendizagem entre 

pares.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Portal “Projeções Climáticas no Brasil” (http://pclima.inpe.br/).

Descrição das atividades da aula:

Total: duas aulas semanais. Reservar com antecedência a sala de informática,  projetor de imagens 

(Data Show) e computador, levar as reportagens impressas ou projetá-las. Os alunos já terão lido o 

livro “A Luneta e Isabelle”.

- 1º Dia – Aula dupla (120 minutos): 1º momento (15 minutos): Introdução ao assunto da aula. Uti-

lizando trechos do livro A Luneta e Isabelle  instigar os alunos sobre tempo e clima, por exemplo, no 

trecho: “Elas adoravam ir até o lago nadar nos dias quentes!”. Pode-se perguntar se o trecho sublin-

hado está se referindo a tempo ou a clima. Finalizar esse primeiro momento apresentando os con-

ceitos de tempo e clima, mas sem entrar em muitos detalhes (ficará para outras aulas); 2º momento 

(15 minutos): Leitura das reportagens.
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Ler as reportagens para os alunos e fazer perguntas orais como: Vocês já ouviram falar dessa 

profissão?, Vocês acham que essa profissão é importante? (usar a criatividade para as perguntas); 

3º momento (90 minutos): Produção. Dividir os alunos em quatro grupos. Cada grupo deverá pesqui-

sar e montar uma apresentação, é muito importante o professor estar atento aos grupos orientando 

os alunos tanto em relação às pesquisas quanto em relação às montagens das apresentações. Nas 

apresentações precisam conter: 

1º grupo: Apresentar a importância da meteorologia e o que faz um meteorologista.

2º grupo: Apresentar o que é Paleoclimatologia, qual a importância da Paleoclimatologia e Técnicas 

utilizadas na paleoclimatologia.

3º grupo: Apresentar o que é Climatologia e sua importância.

4º grupo: Apresentar o INPE e sua importância e apresentar a plataforma de Projeções Climáticas 

no Brasil. 

(A plataforma de Projeções Climáticas no Brasil, será um momento só de interação dos alunos, 

deixá-los “brincarem” sem entrar nos termos técnicos).

- 2º Dia – 1 Aula (60 minutos). 1º momento (15 minutos): Verificação. Conferir com os grupos as 

apresentações e fazer os últimos ajustes. 2º momento (45 minutos): Apresentações.  

Avaliação utilizada: observações; colaboração com o grupo; apresentação; argumentos utilizados 

na apresentação. 

Referências adicionais:

FERNANDES, Tatiana Jorgetti. Paleoclimatologia busca desvendar o passado das mudanças 

climáticas. Com Ciência, revista eletrônica de jornalismo científico, 2019. Disponível em:

<https://www.comciencia.br/paleoclimatologia-o-passado-das-mudancas-climaticas/>. Acesso 

em: 04 dezembro. 2020.  

HISTÓRIAS que inspiram – Mulheres da Meteorologia: Patrícia Guimarães. CREA-AM, 2020. 

Disponível em: 

https://crea-am.org.br/creaam_site/historias-que-inspiram-mulheres-da-meteorologia-patricia-g

uimaraes-35092/>. Acesso em: 04 dezembro. 2020.

PROJEÇÕES Climáticas no Brasil – Guia do usuário. INPE, 2019. Disponível em:

<http://pclima.inpe.br/wp-content/uploads/2020/07/Guia-do-Usuario_final.pdf>. Acesso em: 04 

de dezembro. 2020. 



Estrelas: Características,
Evolução, etc...

Ana Deuza Emilie Saraiva

Fabiana Nicolatino Karina Oliveira



58

Arqueoastronomia: Constelações na visão de 
culturas indígenas brasileiras e povos tradicionais

Professora autora do plano: Ana Deuza da Silva Soares

Estado: Pará

Escola: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental de Joanes                                                                     

Tema escolhido: Estrelas (características, evolução, etc.)

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo; 

- Astronomia na cultura indígena e povos tradicionais; 

- Evolução estelar e modos de vida de indígenas e povos tradicionais ligadas a observação do céu, 

como: agricultura, natalidade, caça e pesca, festividades, viagens, etc. Esta abordagem busca valo-

rizar a identidade cultural desses povos e por meio do teatro e valorizar a aprendizagem por meio do 

resgate das histórias, lendas e contos por meio de encenação teatral feita pelos alunos.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento; senso estético e repertório cultural; comunicação; cultura digital.

Habilidades: EF09CI15 e EF09CI17.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: Capítulos 3, 4, 6, 11, 8, 13 e 14.

Metodologias ativas utilizadas: Aprendizagem entre pares, times ou individualmente, tendo o teatro 

como base do compartilhamento dos conhecimentos aprendidos.

Ambientes/recursos tecnológicos:

Vídeos explicativos e fatos curiosos, como:

- ABC da Astronomia - Constelações (https://youtu.be/jD9wwYaxTgU);

- Céu da Semana Ep. #130 - Constelações Indígenas Brasileiras (https://youtu.be/GZwtycoHHSE);

- Astrolab - Constelações indígenas (https://youtu.be/8TqXHNBpAbk);

- Qual o significado da estrela Betelgese no céu visto pelos índios do Brasil? | OQDF-027 

(https://youtu.be/dySCYk-ByDQ).

Acesso às plataformas online:

- Stellarium (http://stellarium.org/pt/);

- Google Classroom (https://classroom.google.com/br/);



Professora autora do plano: Ana Deuza da Silva Soares

Estado: Pará

Escola: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental de Joanes                                                                     

Tema escolhido: Estrelas (características, evolução, etc.)

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo; 

- Astronomia na cultura indígena e povos tradicionais; 

- Evolução estelar e modos de vida de indígenas e povos tradicionais ligadas a observação do céu, 

como: agricultura, natalidade, caça e pesca, festividades, viagens, etc. Esta abordagem busca valo-

rizar a identidade cultural desses povos e por meio do teatro e valorizar a aprendizagem por meio do 

resgate das histórias, lendas e contos por meio de encenação teatral feita pelos alunos.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento; senso estético e repertório cultural; comunicação; cultura digital.

Habilidades: EF09CI15 e EF09CI17.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: Capítulos 3, 4, 6, 11, 8, 13 e 14.

Metodologias ativas utilizadas: Aprendizagem entre pares, times ou individualmente, tendo o teatro 

como base do compartilhamento dos conhecimentos aprendidos.

Ambientes/recursos tecnológicos:

Vídeos explicativos e fatos curiosos, como:

- ABC da Astronomia - Constelações (https://youtu.be/jD9wwYaxTgU);

- Céu da Semana Ep. #130 - Constelações Indígenas Brasileiras (https://youtu.be/GZwtycoHHSE);

- Astrolab - Constelações indígenas (https://youtu.be/8TqXHNBpAbk);

- Qual o significado da estrela Betelgese no céu visto pelos índios do Brasil? | OQDF-027 

(https://youtu.be/dySCYk-ByDQ).

Acesso às plataformas online:

- Stellarium (http://stellarium.org/pt/);

- Google Classroom (https://classroom.google.com/br/);
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Arqueoastronomia: Constelações na visão de 
culturas indígenas brasileiras e povos tradicionais

- Padlet (https://padlet.com).

Descrição das atividades da aula:

Sequência didática baseada nos Três Momentos Pedagógicos, dentro de uma perspectiva de ensino 

híbrido.

- 1º Momento (45 min - Problematização Inicial): os alunos serão desafiados a expor e discutir o 

que conhecem sobre uma temática norteadora, que será o ponto de partida para a introdução dos 

conteúdos propostos neste plano, e que seguirão nas aulas posteriores; o tema gerador deve estar 

articulado com as seguintes palavras-chave: Astronomia, Arqueoastronomia, Etnoastronomia, Con-

stelações indígenas, Contos indígenas brasileiros, Observação do céu, Composição Estelar, Morte 

de Estrelas. Também farão a leitura de trechos do livro: “A luneta e Isabelle” para estimular e 

aguçar o interesse dos alunos pelas temáticas abordadas.

- 2º Momento (90 min - Organização do conhecimento): Esta etapa será dividida em duas outras. 

O 1º passo será para disponibilizar os materiais necessários para o estudo sobre os temas aborda-

dos nas discussões, por meio de plataformas digitais como Padlet, Google Classroom, por exemplo,  

para facilitar o acesso dos materiais em um único local e para que os alunos possam acessá-los de 

forma autônoma. O 2º passo ocorrerá com aulas expositivas dialógicas para apresentação dos con-

teúdos de Astronomia, alvo do tema central do plano, e também do uso da plataforma online Stellar-

ium. Em seguida, uma socialização por parte dos alunos sobre os textos lidos e vídeos assistidos. Fi-

nalmente, as orientações para organização da avaliação final, que deverá compor uma apresen-

tação teatral individual ou em grupo, baseada nos temas relacionados às constelações Indígenas, na 

subsequência do percurso das aulas, e apresentação de um resumo sobre os temas trabalhados 

nas aulas dialógicas. 

- 3º Momento (135 min - Aplicação do conhecimento): Este momento pedagógico será destinado 

à apresentação teatral das histórias, lendas ou mitos que cercam a cultura indígena e sua visão 

sobre as constelações. A forma de apresentação poderá ser em grupos ou individual. Os vídeos 

podem ser gravados e postados na Sala de Aula virtual ou apresentados ao vivo. Porém, as histórias 

escolhidas devem ser aquelas aprendidas em aula por meio dos vídeos ou das discussões. 

Avaliação utilizada: Participação e capacidade argumentativa dos alunos (conteúdo apresentado 

nas aulas); coesão e qualidade na participação do aluno na apresentação teatral; domínio do conteú-

do com qualidade no trabalho de produção textual por meio de um resumo sobre as aulas dialógicas 

ministradas.
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Referências adicionais:

LONGHINI, M. D.; MENEZES, L.D.D. Objeto virtual de aprendizagem no ensino de Astronomia: algu-

mas situações problema propostas a partir do software Stellarium. Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física, v. 27, n.3. p. 433-448, 2010.

PICAZZIO, E. O céu que nos envolve: introdução à Astronomia para educadores e iniciantes. [S.l: 

s.n.], 2011. Disponível em: <http://www.astro.iag.usp.br/~damineli/aga105/livroprof.pdf>. Acesso 

em: 1 dez. 2020. 
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Sol: Nascimento, vida 
e morte

Professora autora do plano: Emilie Saraiva Alves da Costa 

Estado: Rio Grande do Norte

Escola: Escola Estadual Drº Manoel Villaça                                                                

Tema escolhido: Estrelas (características, evolução, etc.).

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender o Sol como estrela e saber relacionar a evolução estelar do Sol com os 

fenômenos envolvidos.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; comunicação; cultura digi-

tal; argumentação.

Habilidades: EF09CI17.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulos 6 (Os mistérios estelares) e 7 (O Sol).

Metodologias ativas utilizadas: roda de conversa; sequência didática contendo rotação por es-

tações.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Sala de informática (notebooks e tablets);

- Ferramentas digitais: Padlet (https://padlet.com), Archor (https://play.google.com/store/apps/-

details?id=fm.anchor.android&hl=pt&gl=US);

- Podcast: “Astronomia e Astronáutica. Episódio 1- O Sol.” (disponível em: https://www.listen-

notes.com/podcasts/astronomia-e-astron%C3%A1utica-florisberto-3TNRjmS8a1J/, acesso em: 

23/11/2020);

- Vídeos:

TV Escola “ABC da Astronomia | Sol” (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZEiJLhtkf-

GM, acesso em: 23/11/2020);

Canal “O que diz a física?”  – Ale Pacini. “2020: o ano revolucionário solar - Imagens incríveis do Sol 

| OQDF-056” (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cz0DKNl9SJ0&list=PLFv5mnmg-

gT5jCadG1YvVtdmFCqG8LMwVH&index=2, acesso em: 24/11/2020);
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- Imagens animadas do Sol (GIFS), disponíveis no site Giphy (https://giphy.com). (Exemplos: 

https://giphy.com/search/sun; e https://giphy.com/gifs/nasa-space-l2Sq7UcchYPqoR3vq).

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1 - Sequência didática: Roda de conversa (40 minutos): Fazer o levantamento do conheci-

mento prévio sobre: O que é o Sol? Do que ele é feito? Qual sua importância para o nosso planeta? 

Os alunos irão registrar suas reflexões no Mural virtual utilizando a ferramenta digital Padlet, em 

seguida socializar as ideias iniciais em uma roda de conversa. Organização e explicação da metod-

ologia (10 minutos): Os alunos serão divididos em pequenos grupos para visitar as estações. Nesse 

momento, a professora deverá explicar a metodologia aos alunos e apresentar a questão disparado-

ra. Questão disparadora: Maria, aluna do 9º ano, ouviu dizer que um dia o Sol morrerá, ela ficou 

apavorada e logo pensou: como faria para proteger sua família e todos os seres vivos? Será que a 

morte do Sol acontecerá em um futuro próximo? Será mesmo verdade? Isso só pode ser fake news!  

Para ajudar a responder as dúvidas de Maria, vamos juntos conhecer mais sobre o nosso Sol?

- Aula 2 - Rotação por estações: Estação 1- O Sol, característica e evolução estelar (25 minutos) 

Os alunos irão conhecer os principais fenômenos que ocorrem no Sol e refletir sobre: Qual a idade 

atual do nosso Sol? Quanto tempo de vida ainda resta para o nosso Sol? Para isso, vão ouvir o pod-

cast “Astronomia e Astronáutica. Episódio 1- O Sol.” (acesso disponível acima). Estação 2- O Sol e 

seus mistérios (25 minutos): Os alunos deverão responder: O que faz do nosso Sol uma estrela? 

Quais são as características do Sol? Para isso, os alunos irão assistir o vídeo da TV Escola “ABC da 

Astronomia | Sol” (disponível acima). E fazer a leitura do capítulo do Livro “A Luneta e Isabelle” “Os 

mistérios estelares” e “O Sol” (páginas 26-28). Estação 3- Linha do tempo: fases de vida do Sol (25 

minutos)- Os alunos vão pesquisar em sites de busca o ciclo de vida do Sol: Do nascimento à morte. 

Como nascem as estrelas? O Sol possui fases de vida? Cada grupo receberá cartões contendo figu-

ras das fases de vida do Sol (nebulosa, nuvem de gás e poeira, estrela jovem, fase atual, gigante ver-

melha, anã branca, anã preta) e cartões contendo o tempo e a descrição da respectiva fase do Sol. 

Pedir que os alunos construam uma linha do tempo relacionando as figuras com a respectiva de-

scrição.  Estação 4- Contemplação do Sol (25 minutos): Momento em que os alunos irão contemplar 

o Sol ao visualizar GIFS variados (disponíveis em https://giphy.com/search/sun; e https://gi-

phy.com/gifs/nasa-space-l2Sq7UcchYPqoR3vq) e conhecer características, curiosidades ao assistir 

o vídeo do Canal “O que diz a física?”  – Ale Pacini. “2020: o ano revolucionário solar - Imagens in-

críveis do Sol | OQDF-056” (também disponível acima). Nessa estação os alunos poderão dialogar 

livremente sobre suas impressões.
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- Aula 3 -  Produto final (50 minutos): Depois de percorrer todas as estações, os grupos vão pro-

duzir um podcast que explique a evolução estelar do Sol utilizando a ferramenta digital Anchor.

- Aula 4 - Socialização (50 minutos): Ao final, os alunos vão socializar as linhas do tempo e pod-

casts para responder à questão disparadora de forma criativa, crítica e com base no conhecimento 

científico.

Avaliação utilizada: contínua e processual com ênfase nos seguintes aspectos: nível de autonomia, 

participação, organização, análise crítica, argumentação, empatia, domínio dos conceitos. 

Referências adicionais:

---
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O que tem no meu 
céu?

Professora autora do plano: Fabiana Nicolatino Siqueira   

Estado: Minas Gerais

Escola: Escola Municipal Dom José Justino de Sant’Anna                                                           

Tema escolhido: Estrelas (características, evolução, etc.)

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Evolução Estelar.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; cultura digital; argumen-

tação.

Habilidades: EF09CI15 e EF09CI17.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulos 3, 4, 6 e 11.

Metodologias ativas utilizadas: Rotação por estações.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Notebooks; celulares; data show;

- Texto “Fique por dentro dos mitos e usos das constelações indígenas (disponível em https://me-

moria.ebc.com.br/tecnologia/2016/02/constelacoes-indigenas-mitos-e-astronomia);

- Vídeos “Constelações indígenas brasileiras” (https://youtu.be/t8DXP6lIzY8) e “Sol e estrelas – 

Ciências – 9º ano – Ensino Fundamental” (https://youtu.be/GFsXnof_N_E);

- Acesso à plataforma online Stellarium (http://stellarium.org/pt/)

- Texto “Afinal, o que é uma estrela?” (disponível em https://docs.google.com/document/d/1bRf-

wkRfTVsCrGZWGshiqNe-D3qlcHt1IYNgwTU7PW_0/edit?usp=sharing).

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1: Em um primeiro momento, os alunos serão divididos em 4 grupos para a leitura dos 

capítulos 3, 4, 6 e 11 do livro “A Luneta e Isabelle”. Após a leitura, cada grupo fará um breve relato 

sobre o capítulo que leu. Ao final, serão feitas as seguintes perguntas aos alunos (1 aula- 50 min):
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 Qual(is) estrela(s) você conhece? O que é uma estrela? Como uma estrela se forma? Uma estrela 

brilha para sempre? Uma estrela “vive” para sempre? Se você acha que uma estrela não dura para 

sempre, o que se forma depois? Ou nada se forma?

- Aula 2: Os alunos serão separados em grupos de 4 e farão um rodízio nas estações. Cada es-

tação levará em média 15 minutos (2 aulas- 50 min). 1°estação: Na leitura do texto espera-se que os 

alunos compreendam o que é e como se forma uma estrela; 2°estação: Ao assistir ao vídeo “Sol e 

Estrelas” (disponível acima), os alunos devem identificar cada fase da evolução estelar e com-

preender como e quando elas acontecem. Parada Obrigatória: Espera-se que, nessa leitura, os 

alunos identifiquem a importância da observação do céu e das estrelas para os índios tupi-guarani. 

Leitura do texto “Fique por dentro dos mitos e usos das constelações indígenas” (disponível acima); 

3°estação: Nesta estação, o professor deverá disponibilizar uma imagem sobre a evolução estelar. 

Espera-se que os alunos possam compreender como ocorre o ciclo das nossas estrelas; 4°estação: 

Espera-se que os alunos, ao verem o vídeo sobre constelações indígenas, possam associá-lo com a 

leitura do texto da parada obrigatória, assim como as observem  utilizando a plataforma online Stel-

larium. Ao final dessa aula será solicitada aos alunos a produção de um texto individual registrando 

os conhecimentos obtidos através das estações.

Avaliação utilizada: A avaliação será contínua, levando em consideração a participação dos alunos 

em cada etapa e suas produções enquanto grupos e individualmente.

Referências adicionais:

LAS CASAS, Renato. As estrelas da Bandeira Brasileira,1999. Disponível em: 

<http://www.observatorio.ufmg.br/pas12.htm>. Acesso em 16 de nov. de 2020.

LOPES, S.; AUDUINO, J. Inovar Ciências da Natureza 9°ano. 1°Edição, São Paulo. Editora Saraiva, 

2018.

MUNHOZ. P.D. et al.Localizando pedacinhos do céu:Constelações em caixa de suco. Caderno Bra-

sileiro do Ensino de Física, Rio Claro, volume 29, n°1, p.130-144, abril de 2012.

PEDROSA, L. Fique por dentro dos mitos e constelações indígenas. Portal EBC.24.fev.2016. Dis-

ponível em: 

<http://www.memoria.ebc.com.br/tecnologia/2016/02/constelaçoes-indigenas-mitos-e-astonomi

a>. Acesso em 20 de nov. de 2020.
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A vida de uma 
estrela

Professora autora do plano: Karina Oliveira dos Santos Silva   

Estado: São Paulo

Escola: E.E. Jardim Dom Bosco                                                                   

Tema escolhido: Estrelas (características, evolução, etc.)

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Estudar a estrutura dos corpos celestes;

- Compreender seus estágios de formação e visualizar constelações simples;

- Reconhecer a importância do Sol e sua influência para o planeta Terra.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: pensamento científico, crítico e criativo.

Habilidades: EF09CI17.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulo 6 (Os mistérios estelares).

Metodologias ativas utilizadas: Aprendizagem entre pares ou times; gamificação.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Site “O Céu do Brasil” (http://www.ceudobrasil.com/);

- Aplicativo Carta Celeste (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapist-

games.starchart&hl=pt&gl=US).

- Vídeos de suporte:

“Astrolab | As estrelas nascem e morrem?” 

(disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=0_aqC8O8mfo>, 

“Observação de imagens astronômicas nas redes sociais do Apod Brasil” 

(disponível em <https://www.facebook.com/apodbrasil/>, 

“Sobre o Sol, nossa estrela favorita! (#NASASolarWeek: Dia 1) | OQDF-006” 

(disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=TmMys5I0knM>, 

“Uma comparação do tamanho de planetas e estrelas” 

(disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=RJouWLn7INM>, acesso em: 11/11/2020);
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“DIY: Pote de galáxia - Bottle Nebula” 

(disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nxT8JfRATFc>, acesso em: 05/12/2020).

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1 (2 horas/aula): A aula será iniciada com perguntas de reflexão sobre o tema. Sugestão de 

perguntas: O que são estrelas? Qual sua origem? Elas possuem nomes? O Sol é uma estrela? Qual 

é a maior estrela do Universo? Será apresentado o site o céu do Brasil. Os alunos serão levados à 

sala de informática para explorar as constelações através dos vídeos e imagens disponíveis. Rece-

berão a Carta Celeste para estimular a observação do céu noturno.

- Aula 2 (2 horas/aula): Questões disparadoras: Como nasce uma estrela? O Sol é a maior estrela 

que existe? Utilização de PPT para conceituar nebulosas, fases de vida de uma estrela e destacar o 

Sol e sua importância para o planeta. Vídeos sugeridos disponíveis acima.

- Atividade mão na massa (Extra-Classe) – Pote estelar. Individual ou em grupo, os alunos devem 

receber o nome de uma nebulosa para realização de pesquisa e construção do pote estelar. A so-

cialização da pesquisa ocorrerá na sala de aula em formato de roda de conversa.

- Aula 3 (1 hora/aula): Apresentação do Livro “A luneta e Isabelle” e leitura do capítulo: “Os 

mistérios estelares” (pág. 26). De preferência, em local diferente ao da sala de aula. Conceituação 

do que são os "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” e apresentação do Objetivo 5 (disponível 

acima). Compartilhamento do livro em PDF com a turma para o incentivo à leitura.

Avaliação utilizada: Atividade de gamificação na sala de informática para auto avaliar, de uma forma 

dinâmica, sua aprendizagem. Avaliação contínua que levará em conta: os avanços conceituais dos 

estudantes; se os objetivos de aprendizagem foram contemplados; participação e entrega das ativi-

dades requisitadas.

Referências adicionais:

---



Via Láctea e
Galáxias

Carolina Oliveira Érica Diniz
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Galáxias

Professora autora do plano: Carolina Oliveira da Silva

Estado: Rio de Janeiro

Escola: Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha

Tema escolhido: Via Láctea e Galáxias

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos da Aprendizagem: 

- Compreender a organização e estrutura da Via Láctea além de perceber a localização da Terra 

e do Sistema Solar no Universo.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: conhecimento, comunicação, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, em-

patia, cooperação e autonomia.

Habilidades: EF09CI14.

Metodologia ativa: Rotação de estações.

Ambientes/recursos tecnológicos: 

Materiais disponíveis no Google drive: 

- Música dos astros

 https://drive.google.com/file/d/1pHeIUot-jANV39cKQIl-sB_P5BohbYUO/view?usp=sharing

- Atividade: Qual o peso de uma pessoa em outros planetas?  

 https://drive.google.com/file/d/1pHeIUot-jANV39cKQIl-sB_P5BohbYUO/view?usp=sharing

- Jogo: Bingo Interestelar:  

 https://drive.google.com/file/d/1pHeIUot-jANV39cKQIl-sB_P5BohbYUO/view?usp=sharing

- Jogo: De volta para Terra 

 https://drive.google.com/file/d/1pHeIUot-jANV39cKQIl-sB_P5BohbYUO/view?usp=sharing

- Vídeos:

- A Via Láctea é cercada por 100 Galáxias invisíveis? 

(https://www.youtube.com/watch?v=xETlFgVy4B0);

- Esse vídeo fará você repensar sobre sua existência – o tamanho do Universo 

(https://www.youtube.com/watch?v=QGA5j8q6OSI).
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Descrição das atividades da aula:

- Aula 1 - Música dos Astros: Leitura do capítulo “A Lua: satélite e encanto” do livro “A Luneta de 

Isabelle” (página 35). Após a leitura do capítulo, os alunos responderão a todas as perguntas da 

página 37 do livro “A Luneta de Isabelle”. Atividade: música dos astros disponível no drive.

- Aula 2 - Os alunos serão separados em grupos de 4 e farão um rodízio nas estações. Cada es-

tação levará em média 20 minutos. 1ª Estação: lerão ao texto “Além do Sistema Solar: uma região 

de tempestades energéticas” e assistirão o vídeo “A Via Láctea é cercada por 100 Galáxias in-

visíveis?”. 2ª Estação: exibição do vídeo “Esse vídeo fará você repensar sobre sua existência – o ta-

manho do Universo” e leitura da matéria da revista Super Interessante “Qual o peso de uma pessoa 

em outros planetas?” e realização da atividade relacionada disponível no drive. 3ª Estação: Bingo In-

terestelar. Em cada rodada do Bingo Interestelar, podem participar até 6 jogadores. Uma pessoa 

que não estiver participando da rodada de bingo ficará responsável por sortear e ler as perguntas 

para os jogadores. O primeiro jogador a completar a cartela vence a rodada. 4ª Estação: Jogo De 

volta para Terra. Imprimir as cartelas do arquivo em PDF do Jogo De Volta para Terra, Imprimir 

Imagem do Tabuleiro do arquivo do mesmo jogo. Regras do Jogo:

I) Podem jogar de 2 a 8 pessoas por rodada.

II) Podem jogar até dois jogadores por estação (A,B,C ou D).

III) O objetivo do jogo é chegar até a terceira parada de sua estação para finalizar o jogo. O primeiro 

a chegar é o vencedor.

IV) Para iniciar o jogo cada participante jogará o dado e o que obtiver o maior número será o primeiro 

a jogar, o segundo maior número o segundo a jogar e assim por diante.

IV) Quando um jogador parar em uma casa com ponto de interrogação, o jogador de uma outra es-

tação deverá puxar a primeira carta do baralho e fazer a pergunta ao jogador que parou na casa com 

ponto de interrogação, a carta depois de lida deverá ser colocada como última no baralho. As per-

guntas estão classificadas de acordo com o nível de dificuldade.

Fácil:   Resposta certa – anda uma casa para frente;

            Resposta errada – anda uma casa para trás.

Médio: Resposta certa – anda três casas para frente;

            Resposta errada – anda três casas para trás.
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Díficil:  Resposta certa – anda cinco casas para frente;

            Resposta errada – volta para o início do jogo.

V) O jogador que cair na casa com a figura do buraco negro deverá voltar ao início do jogo.

Avaliação utilizada: Participação

Referências adicionais:

“Além do Sistema Solar: uma região de tempestades energéticas”. Online Star Register, 2020. 

Disponível em: 

<https://osr.org/pt-br/blog/astronomia-br/sistema-solar/?currency=BRL>. Acesso em: 1 dez. 

2020. 

“Qual é o peso de uma pessoa em outros planetas?”. Super Interessante, 2018. Disponível em: 

<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-o-peso-de-uma-pessoa-em-outros-planetas

>. Acesso em: 1 dez. 2020. 

“Sistema Solar”. Toda Matéria, 2020. Disponível em: 

<https://www.todamateria.com.br/sistema-solar/> . Acesso em: 1 dez. 2020.
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Professora autora do plano: Érica Diniz Abrantes Gonçalves

Estado: Paraíba

Escola: Municipal De Educação Infantil e Ensino Fundamental “Prof. Iva Lira Correia”

Tema escolhido: Via Láctea e Galáxias

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Definir Galáxias;

- Localizar o Sistema Solar na Via Láctea;

- Entender a Via Láctea como uma das galáxias que compõem o Universo.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo.

Habilidades: EF09CI14.

Metodologias ativas utilizadas: Sala de aula invertida.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Sala de vídeo e sala de informática (notebooks e tablets);

- Ferramentas digitais: aplicativo de celular Carta Celeste 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starchart&hl=pt&gl=US);

- Texto “Como são as galáxias além da Via Láctea?” (disponível em: https://revistagalileu.glo-

bo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2020/01/como-sao-galaxias-alem-da-lactea.html

- Vídeos: “ABC da Astronomia | Via Láctea” 

(https://www.youtube.com/watch?v=p_H3tfjSo3k) e “ABC da Astronomia | Galaxias” 

(https://www.youtube.com/watch?v=6iFEYS_Fxfw&list=PL786495B96AB0CC3C&index=8).

Descrição das atividades da aula:

- 1º Momento: Previamente, antes do encontro presencial, os alunos receberão os links através 

de seus e-mails. Leitura do texto “Como são as galáxias além da Via Láctea?”. Visualização do vídeo 

“ABC da Astronomia | Via Láctea”, e “ABC da Astronomia |Galáxias” (disponível acima);

- 2º Momento: Em sala de aula, iniciar uma discussão sobre o assunto com base no texto e no 

vídeo anteriormente vistos, e ouvindo as ideias e questionamentos dos alunos. (20 minutos);
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- 3º Momento: Propor que os alunos formem grupos de 4 alunos e iniciem a utilização do 

aplicativo Carta Celeste, com o objetivo de visualizar nosso Sistema Solar. O aplicativo será baixado 

em seus respectivos celulares. (40 minutos);

- 4º Momento: Dando continuidade, será proposto a realização do Jogo Boliche das Galáxias 

(acesso disponível nas referências), que será entregue impresso aos alunos, de acordo com a 

organização escolhida pelo professor, seja individual, em dupla ou em grupo. (40 minutos). 

Avaliação utilizada: A avaliação será de forma contínua durante todo o processo da atividade, 

analisando a participação, iniciativa, organização e colaboração entre os alunos.

Referências adicionais: 

“Jogos para o Ensino de Astronomia”. Disponível em: 

<https://www.grupoatomoealinea.com.br/jogos-para-o-ensino-de-astronomia.html>. Acesso em 

03 de dezembro de 2020.

BRETONES, Paulo Sergio (org.). “Jogos para o Ensino de Astronomia”. 2. ed. Campinas: Átomo, 

2014.



Exploração 
Espacial

Cibele Paiva Daniele de Mélo 

Elisângela Cristiny Margarete Cristina 
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exploração espacial

Professora autora do plano: Cibele Paiva dos Santos Ferreira 

Estado: Bahia

Escola: Escola Municipal Amâncio Pereira/ Escola Municipal São Vicente de Paulo                                                          

Tema escolhido: Exploração Espacial

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender a importância das mulheres cientistas para o sucesso das missões espaciais; 

- Estimular o interesse dos alunos, principalmente das meninas, pela exploração espacial e por 

novas tecnologias; 

- Promover a igualdade de gênero na Ciência.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento, comunicação, empatia e cooperação;

Habilidades: EF09CI16.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulos 13 e 31.

Metodologias ativas utilizadas: Rotação por estações de aprendizagem.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Aplicativos gratuitos: 

Canva (https://www.canva.com/pt_pt/), 

Kahott: (https://play.google.com/store/apps/details?hl=pt&id=no.mobitroll.kahoot.android);

Padlet (https://padlet.com) e Mentimenter (https://www.mentimeter.com).

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1: Nesta aula, peça para que reflitam sobre o papel das mulheres nas ciências, em especial 

na exploração espacial, e a igualdade de gênero. Neste momento, inclua também, as questões 

raciais abordadas no filme: Estrelas além do tempo e as descobertas científicas vividas por Isabelle 

e suas amigas no livro “A luneta e Isabelle”, releia os capítulos 13 e 31. Após o momento de reflexão 

e diálogo, peça para que os alunos elaborem um mapa mental com os temas da aula utilizando o 

aplicativo Canva.



Professora autora do plano: Cibele Paiva dos Santos Ferreira 

Estado: Bahia

Escola: Escola Municipal Amâncio Pereira/ Escola Municipal São Vicente de Paulo                                                          

Tema escolhido: Exploração Espacial

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender a importância das mulheres cientistas para o sucesso das missões espaciais; 

- Estimular o interesse dos alunos, principalmente das meninas, pela exploração espacial e por 

novas tecnologias; 

- Promover a igualdade de gênero na Ciência.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento, comunicação, empatia e cooperação;

Habilidades: EF09CI16.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulos 13 e 31.

Metodologias ativas utilizadas: Rotação por estações de aprendizagem.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Aplicativos gratuitos: 

Canva (https://www.canva.com/pt_pt/), 

Kahott: (https://play.google.com/store/apps/details?hl=pt&id=no.mobitroll.kahoot.android);

Padlet (https://padlet.com) e Mentimenter (https://www.mentimeter.com).

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1: Nesta aula, peça para que reflitam sobre o papel das mulheres nas ciências, em especial 

na exploração espacial, e a igualdade de gênero. Neste momento, inclua também, as questões 

raciais abordadas no filme: Estrelas além do tempo e as descobertas científicas vividas por Isabelle 

e suas amigas no livro “A luneta e Isabelle”, releia os capítulos 13 e 31. Após o momento de reflexão 

e diálogo, peça para que os alunos elaborem um mapa mental com os temas da aula utilizando o 

aplicativo Canva.
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- Aula 2: Forme grupos de oito alunos e explique como funcionará a rotação por estações. Cada 

estação terá como tema uma cientista que teve papel fundamental na exploração espacial. São elas:

Estação Instrução Recursos

Leitura do texto: “Eileen Collins a primeira mulher comandante do 
ônibus espacial da NASA”. Feito isso os alunos farão um debate 
sobre a importância da Elieen Collins para as missões espaciais.

-

1 

Eileen 
Collins

Peça para que os alunos respondam ao quiz com a biografia da 
Katherine Johnson, conhecida por seus cálculos matemáticos 
fundamentais para as missões espaciais.  

Kahott

2

  Katherine 
Johnson

Os alunos devem criar um mural com informações sobre a 
Dorothy Vaughan (primeira mulher negra a chefiar um 
departamento da NASA) e suas contribuições para o 
desenvolvimento de computadores.

Padlet

3

  Dorothy 
Vaughan

Os alunos vão responder perguntas sobre a biografia de Mary 
Jackson, primeira engenheira negra da NASA, e escrever três 
palavras que representem a trajetória dessa grande cientista. 

Mentimenter 

4

 Mary Jackson

Avaliação utilizada: Avaliação contínua levando em conta a participação, a interação e o empenho 

dos alunos na realização das atividades. 

Além da construção de posdcasts sintetizando o papel das mulheres na exploração espacial. 
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Referências adicionais:

Biografia de Dorothy Vaughan. Disponível em: 

<https://www.nasa.gov/content/dorothy-vaughan-biography>. Acesso em: 23/11/2020.

Biografia de Khaterine Johnson. Disponível em: 

<https://www.nasa.gov/content/katherine-johnson-biography>. Acesso em: 23/11/2020.

Eileen Collins – a primeira mulher comandante do ônibus espacial da NASA a liderar a missão do 

ônibus espacial. Disponível em: 

<https://www.nasa.gov/vision/space/preparingtravel/Eileen_Collins.html>. 

Acesso em 23/11/2020.

“Estrelas Além do tempo”. Direção: Theodore Melfi. Produção: Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno 

Topping, Pharrell Williams e Theodore Melfi. Los Angeles: 20th Century Fox, 2016 DVD. (127 min.). 

Produzido por Fox 2000 Pictures.

Mary Jackson. Disponível em:  

< https://www.nasa.gov/content/mary-w-jackson-biography > Acesso em 10/05/2020. 
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Marte, uma 
nova casa!

Professora autora do plano: Daniele de Mélo e Sousa   

Estado: Pernambuco

Escola: Municipal Cônego Luiz Gonzaga Vieira de Melo                                     

Tema escolhido: Exploração espacial

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Conhecer sobre a exploração espacial e seus realizadores;

- Identificar características de planetas para possível habitação.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Pensamento científico, crítico e criativo;

Habilidades: EF09CI16.

Metodologias ativas utilizadas: Pesquisa e montagem de maquete.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Pátio ou quadra da escola para a montagem das maquetes;

- Acesso à plataforma online Stellarium (http://stellarium.org/pt/);

- Sala de aula e sala de vídeo para as demais atividades.

Descrição das atividades da aula:

- Aula 1: 1º Momento: O aluno será convidado a embarcar em uma viagem à Marte, como sendo 

sua mais nova morada. Será pedido que ele escreva em um papel, qual frase ele diria ao comando 

aqui da Terra quando avistasse o “planeta vermelho”. Esses papéis irão compor o “Mural da 

Exploração Espacial”. (10 min); 2º Momento: Confeccionado o mural, será debatida com os alunos a 

famosa frase de Yuri Gagarin “A Terra é azul” e os alunos deverão falar sobre o motivo dele ter se 

expressado dessa forma. (5 min); 3º Momento: Apresentar para a turma o astrônomo Carl Sagan e 

seu trabalho sobre as sondas espaciais. (20 min); 4º Momento: Dividir a turma em grupos para que 

eles pesquisem na internet ou em livros, sempre citando as referências, e tragam para 

conhecimento dos colegas as informações sobre as contribuições do astrônomo sob os seguintes 

aspectos: astrônomo, cosmólogo, astrofísico, astrobiólogo e autor. Cada grupo ficará com um tema 

(15 min);
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- Aula 2: 5º Momento: Apresentação dos grupos e debate sobre as contribuições de Carl Sagan. 

(50 min);

- Aula 3: 6º Momento: Exibição de trecho da série “Missão a Marte”, produzida pela National 

Geographic (20 min); 7º Momento: Com materiais alternativos (recicláveis) os grupos deverão criar 

o ambiente em maquete de morada no novo planeta, com os aspectos como relevo e cor que eles 

acreditam que encontrariam em Marte. Os alunos deverão trazer os elementos já prontos de casa, 

para apenas posicioná-los no lugar da maquete em sala de aula (30 min);

- Aula 4: Retomando o primeiro momento em que avistaram a “nova morada”, os alunos devem 

relatar quais profissionais seriam necessários para que fosse possível povoar o planeta Marte, 

garantindo moradia, alimentação e tecnologias. Eles devem argumentar a importância de ter um 

meteorologista na missão, por exemplo. (50 min);

- Aula 5: Utilização do Stellarium para localização de Marte. (20 min).

Avaliação utilizada: A avaliação deverá ser formativa, sempre reagindo aos posicionamentos dos 

alunos, para que eles acompanhem e se situem de seu avanço no tema. Participação nos debates e 

nas construções de materiais e apresentação final das maquetes com os respectivos profissionais.

Referências adicionais:

Missão a Marte: MARS. Direção: Everardo Gout e Ashley Way. Produção: Ron Howard et al. Estados 

Unidos: Imagine Entertainment e Radical Media, 2016.
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Desvendando saberes da 
exploração espacial

Professora autora do plano: Elisângela Cristiny Schuster Bandeira

Estado: Paraná        

Escola: Escola Estadual Interventor Manoel Ribas                                                                 

Tema escolhido: Exploração Espacial

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Apresentar alguns fatos da exploração do espaço e os meios utilizados para este feito;

- Conhecer alguns instrumentos e métodos de pesquisa utilizados para obter   conhecimentos 

sobre o espaço.

- Instigar o aluno a perceber o processo de evolução ocorrido na exploração do espaço e 

reconhecer que há muito ainda a ser estudado e descoberto e explorado.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento, comunicação

Habilidades: EF09CI16

Metodologias ativas utilizadas: Pesquisa colaborativa.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Ferramentas do Google for Education (https://edu.google.com) como Google Drive, Google 

Docs, Google Meet;

- Ferramentas online: 

Padlet (https://padlet.com); 

Metimenter (https://www.mentimeter.com); 

Memorang (https://memorang.com/ )

-Aminoapps 

(https://aminoapps.com/c/astronomo/page/blog/linha-do-tempo-da-exploracao-espacial/o6Ko_66

CdupWePPpokkqxWjBMmZmx0lkG).

Descrição das atividades da aula:

Planejamento para 5 aulas via Google Meet ou presencial.
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- 1ª aula: Leitura do capítulo “Robôs” do livro “a Luneta de Isabelle”: Robôs e aplicativos voltados 

para o céu (página 31). Apresentar o livro, sugerir sua leitura na íntegra. Realizada a leitura, propor 

a interpretação instigando a participação de todos no debate do tema da leitura. Dando sequência 

comandar a divisão dos participantes em grupos mistos de acordo com as suas preferências de 

colegas e eleger um líder do grupo. Para a realização da pesquisa colaborativa, o professor deve 

criar anteriormente a aula em “pastas compartilhadas” no Google Drive e enviar o link da pasta para 

os líderes, que farão o compartilhamento com os demais integrantes de seu grupo. Nesta pasta, o 

professor deve guiar a pesquisa de seus alunos, orientando como proceder e informar qual é o tema 

de sua pesquisa.   Sugestão de temas para os grupos: 1- diferença entre uma lupa e uma luneta e 

os aparelhos e instrumentos utilizados para explorar o espaço atualmente; 2- Galileu e a construção 

da luneta; 3- Que critérios se utilizou para mudar Plutão para a categoria de planeta anão; 4- 

Conhecer as contribuições da missão Cassini: quando foi lançada, quanto tempo durou a missão e 

quais os resultados obtidos por ela.  

- 2ª aula: Acompanhamento do andamento das pesquisas, sugestões de sites e treino de como 

inserir as informações obtidas no aplicativo Padlet. Podemos aqui usar o Google Meet, enviando o 

link para os alunos ou na forma presencial. 

- 3ª aula: apresentação dos grupos, compartilhando com os participantes o mural elaborado 

utilizando o aplicativo Padlet. Na forma presencial o professor pode organizar um seminário. 

- 4ª aula: Compartilhar a página da Escola Britânica (“Exploração do Espaço”, disponível em 

https://escola.britannica.com.br/artigo/explora%C3%A7%C3%A3o-do-espa%C3%A7o/482550) que 

trata do tema exploração espacial e propor a leitura e elaboração de uma linha do tempo no Padlet. 

Ressaltar aos alunos que na próxima aula irão utilizar as informações da pesquisa que realizaram e 

os conhecimentos sobre a exploração do espaça para uma atividade interativa.

- 5ª aula: Usando o texto da página da escola britânica, os temas sugeridos na pesquisa o 

professor anteriormente a aula elabora usando o aplicativo Memorang a atividade para 

disponibilizar para os alunos a ferramenta Eliminador na qual poderá coletar dados quantitativos 

sobre a aprendizagem do tema. 

Avaliação utilizada: Avaliação utilizando o Mentimenter, o qual contará com 3 questões: “1-Que 

bom” (o que eles gostaram); “2-Que Pena” (o que não gostaram); “3-Que tal” (sugestões). 

Lembrando que, se for presencial, essas questões poderão ser realizadas na oralidade ou escrita. 
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Referências adicionais:

BRASKEM. O Globo Economia. A nova era da exploração espacial. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/projetos/braskem/>. Acesso em: 04 de dezembro 2020.

BRITANNICA. Exploração espacial. Disponível em 

<https://escola.britannica.com.br/artigo/explora%C3%A7%C3%A3o-do-espa%C3%A7o/482550>. 

Acesso em: 04 de dezembro 2020.

CAVALCANTE, DANIELE. Canal Tech. “Por que o espaço é tão frio e o sol tão quente?”. Disponível 

em: 

<https://canaltech.com.br/espaco/por-que-o-espaco-e-tao-frio-se-o-sol-e-tao-quente-145029/>

. Acesso em: 04 de dezembro 2020.

GIZMODO. Instituto de Engenharia. Como a Energia Solar Capturada no Espaço Resolverá Nossas 

Necessidades de Energia na Terra. Disponível em: 

<https://gizmodo.uol.com.br/energia-solar-capturada-no-espaco/#:~:text=De%20acordo%20com

%20o%20futurista,R%240%2C50%20por%20litro>. Acesso em: 04 de dezembro 2020.
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Professora autora do plano: Margarete Cristina Balbinot   

Estado: Rio Grande do Sul

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Minella                                                                   

Tema escolhido: Exploração Espacial

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II

Objetivos de aprendizagem:

- Construir um modelo esquemático utilizando o papel modelismo (papercraft) como estímulo da 

construção do conhecimento científico;

- Conhecer, através de pesquisa, os principais equipamentos utilizados ao longo da história para 

coletar dados sobre Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, induzindo um 

novo foco no papel das mulheres na exploração espacial;

- Propiciar a ampliação do conhecimento, de forma lúdica, através da construção da maquete de 

uma das formas de exploração espacial pesquisadas pelo grupo.

Competências e habilidades BNCC:

Competências: Conhecimento; comunicação; empatia e cooperação.

Habilidades: EF09CI16.

Referência ao Livro “A Luneta e Isabelle”: capítulo 8.

Metodologias ativas utilizadas: Ensino híbrido com atividades à distância; painel integrado; 

movimento Maker.

Ambientes/recursos tecnológicos:

- Modelos de papel, disponíveis em PDF, no site da NASA (disponível em: 

https://solarsystem.nasa.gov/search/?q=paper+model);

- Modelo do ônibus espacial para iniciantes “Educational Brief – Space Shuttle Glider” (disponível 

em: https://er.jsc.nasa.gov/seh/58283main_Space.Shuttle.Glider.508.pdf);

- Acompanhamento do rover Perseverance em Marte, em tempo real:

(https://eyes.nasa.gov/apps/orrery/#/sc_perseverance);

- Vídeo “Por que tem tantas missões indo para MARTE?” 

(https://www.youtube.com/watch?v=KY4JZDD7dm8&list=PLaVAm1H0b1JnkyYRXbFM4lmn4YpTvZ30

c&index=4).
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Descrição das atividades da aula:

1. Atividade para realizar em casa, antes de iniciar o projeto: assistir a playlist “Por que tem tantas 

missões indo para Marte?” do canal Astronomia e Ciência (disponível acima). O aluno também 

poderá acompanhar o rover Perseverance até Marte em tempo real através do site "Eyes on the 

Solar System", da NASA (também disponível acima);

2. Iniciar a aula com as discussões sobre o vídeo e a importância da exploração espacial. Montagem 

do ônibus espacial com o papel modelismo para estimular nos alunos a curiosidade sobre o assunto 

(modelo disponível acima).

3. Distribuir os alunos em grupos: cada grupo irá pesquisar um assunto referente à exploração 

espacial. Sugestão de assuntos: Mercúrio (Mariner 10, Messenger, BepiColombo); Vênus (Venera 4, 

Magellan, Venus Express); Lua (Luna 3, Apollo 11, Artemis, Missão Artemis(2024); Marte (Viking 1, 

Mars Express, Curiosity Rover); Júpiter (Voyager 1, Galileo, Juno); Saturno (Pioneer 11, Voyager 2, 

Cassini), Urano e Netuno (Voyager 2). Roteiro da pesquisa: quais foram as missões enviadas para 

explorar aquele componente do Sistema Solar; dados históricos, quais as informações coletadas, 

quais são as características daquele planeta ou satélite, se houve a presença de mulheres na 

exploração. O aluno deverá refletir sobre o que o colega deverá saber sobre o assunto que o grupo 

pesquisou.

4. Cada grupo deverá criar uma maquete 3D de um instrumento utilizado para a exploração espacial. 

Utilizar materiais alternativos para fomentar a ideia da redução dos impactos ambientais.

Tempo previsto para o projeto: 3 semanas.

Avaliação utilizada: avaliação por pares; observação do aluno; através de planilha; com habilidades, 

competências, participação e envolvimento com as atividades.

Referências adicionais:

Cargnin, Ana Beatriz; Dallabona, Kátia Girardi. MODELOS ESQUEMÁTICOS EM PAPERCRAFT: Uma 

proposta de ação pedagógica para o ensino de Ciências Naturais. UNIASSELVI. Disponível em:  

<https://core.ac.uk/download/pdf/228915112.pdf>. Acesso em 22.11.2020, às 13h.
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Duso, Leandro, et al. MODELIZAÇÃO: uma possibilidade didática no ensino de Biologia. Revista 

Ensaio, Belo Horizonte, v.15, n. 02, p. 29-44, maio-ago. 2013. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/pdf/epec/v15n2/1983-2117-epec-15-02-00029.pdf>. Acesso em: 

21.11.2020, às 18h.

National Aeronautics and Space Administration, NASA Science. Solar System Exploration. Paper 

Model. Disponível em: 

<https://solarsystem.nasa.gov/search/?q=paper+model>. Acesso em: 21.11.2020, às 15h.
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