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APRESENTAÇÃO 

 

Mesmo que não percebamos, a Astronomia está imersa em nossas vidas diárias: a 

sucessão dos dias, o calendário, as estações do ano, as marés, as fases da lua, ou o “simples” 

brilho das estrelas no céu noturno, são alguns exemplos que justificam tal afirmação.  

 Na verdade, a relação do ser humano com esta ciência encontra-se enraizada na 

história. Registros desde tempos remotos nos mostram que à medida que interagia com este 

laboratório natural, chamado céu, o homem foi adquirindo informações que lhe permitiu 

associar suas atividades terrestres com o movimento dos astros na esfera celeste.  

Estas informações advindas das antigas civilizações foram ao longo do tempo 

fornecendo as bases para o desenvolvimento do conhecimento astronômico atual. Atualmente, 

a Astronomia desdobrou-se em outros ramos tais como Astrofísica e Cosmologia, e passou a 

fornecer à humanidade uma quantidade inimaginável de informação que lhe permite ir muito 

além do Sistema Solar. Entretanto, dizer que a humanidade dispõe de uma vasta gama de 

informação, não significa dizer que todas as pessoas possuem um conhecimento astronômico 

plausível, pelo contrário, muitas delas ainda desconhecem muitas das mais elementares 

informações que lhes permitem compreender corretamente os fenômenos astronômicos que 

acontecem em seu dia-dia. 

O que leva estas pessoas a desconhecerem tais informações? Uma possível 

explicação está na existência de lacunas conceituais deixadas na área de Astronomia durante a 

Educação Básica. Outra possível resposta, é que os cursos de formação inicial de professores, 

na maioria dos casos, não oferecem um subsidio teórico e metodológico para os futuros 

professores da educação básica. Em decorrência disto, estes profissionais optam, em geral, 

por um dos caminhos: buscam fontes teóricas e metodológicas que apresentam erros 

conceituais ou preferem não ensinar os conteúdos de Astronomia. Este fato, muitas vezes, 

reforça suas concepções alternativas, ou ainda, gera novas concepções que os acompanharão e 

serão transmitidas aos alunos. 

Perante tal situação, visando diminuir um pouco este hiato, elaboramos um conjunto 

de quatro Sequências de Ensino (SE) com o objetivo de fornecer aos colegas professores um 

subsídio teórico e metodológico que lhes permita trabalhar os conteúdos de Astronomia na 

Educação Básica, mais especificamente, sobre Estrelas. Isso porque quando se contempla a 
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Astronomia, em geral ela permanece restrita à estrutura e dinâmica do Sistema Solar. E tratar 

de estrelas é um passo que leva o conhecimento além do Sistema Solar. 

Estas Sequências de Ensino (SE) formam o Produto Educacional, componente 

curricular exigido junto à dissertação de mestrado profissional apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática do Centro de Ciências Exatas e 

da Terra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito final para a 

obtenção do título de Mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

As mesmas foram cuidadosamente elaboradas após uma pesquisa de campo realizada 

com os Licenciandos do curso de Licenciatura em Física do IFRN, Campus Caicó (RN). 

Desta forma, o Produto Educacional encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 SE#01 – Bem-vindo a uma noite estrelada: um estudo introdutório sobre o céu 

noturno; 

 SE#02 – Observando as estrelas: forma, cores e brilhos; 

 SE#03 – O Sol: a nossa estrela íntima; 

 SE#04 – Nascimento, vida e morte das estrelas. 

A primeira sequência de ensino, SE#01 – Bem-vindo a uma noite estrelada: Um 

estudo introdutório sobre o céu noturno – tem como objetivo principal levar os alunos a uma 

familiarização com o céu noturno, que por muitas vezes passa despercebido. Para isto, 

propomos uma observação a olho nu, que permita a interação dos alunos com este laboratório 

natural, chamado céu. Em seguida, abordamos alguns conceitos importantes no estudo sobre 

estrelas, tais como: esfera celeste e distâncias astronômicas entre estrelas e constelações. 

Na segunda sequência de ensino, SE#02 – Observando as estrelas: forma, cores e 

brilhos – discute-se a lei da refração, a fim de fundamentar a explicação sobre a forma das 

estrelas, bem como o conceito de temperatura e sua relação com a cor das estrelas, utilizando 

a teoria de Planck da radiação de corpo negro. Depois, introduz-se os conceitos de 

luminosidade e brilho, e apresenta-se a classificação das estrelas conforme a sua posição no 

diagrama HR (luminosidade versus temperatura). Esta sequência, portanto, visa proporcionar 

aos alunos um conhecimento mais apropriado da natureza das estrelas. 

Na terceira sequência, SE#03 – O Sol: a nossa estrela íntima – discute-se, a partir do 

processo de geração de energia no interior do Sol, a dependência das demais energias 

terrestres em relação à energia solar; e as características básicas do Sol, tais como tamanho, 

estrutura (interior e exterior), cor, brilho, bem como sua posição na sequência principal das 
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estrelas. Além disso, compara-se o tamanho do Sol com o dos planetas, bem como com o 

tamanho de algumas estrelas. Assim, ao final destas sequências, os estudantes terão 

incorporados alguns conhecimentos básicos acerca da nossa estrela. 

Na quarta e última sequência, SE#04 – Nascimento, vida e morte das estrelas – 

Aborda-se o processo evolutivo das estrelas desde o seu nascimento até os seus possíveis 

estágios finais. No decorrer deste processo apresenta-se a relação entre os elementos químicos 

encontrados aqui na Terra com as estrelas. Informação esta que é desconhecida por muitos 

dos estudantes. 

A metodologia empregada nestas sequências encontra-se fundamentada nos três 

momentos pedagógicos: Problematização inicial; Organização do conhecimento; e Aplicação 

do conhecimento, sistemática inspirada na pedagogia de Paulo Freire (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1992). 

Vale ressaltar que este conjunto de sequências de ensino trata-se de uma proposta 

que visa fornecer aos colegas professores um subsidio teórico e metodológico que lhes 

permita trabalhar os conteúdos de Astronomia na Educação Básica, como é o caso das 

Estrelas. Desta forma, entendemos que esta proposta não se encontra fechada a possíveis 

mudanças, ao contrário, esperamos que estas surjam a título de aprimoramento e que possam 

contribuir com a difusão do Ensino de Astronomia no Brasil. 

Portanto, desejamos que este material possa não apenas diminuir um pouco o hiato 

existente entre o que é proposto pelos documentos oficiais e o que é realmente ensinado em 

sala de aula, mas também abrir perspectivas de ir além das suas prescrições.  

 

Danilo Olímpio de Aquino 

Orientador: Ciclamio Leite Barreto 

 

Natal/RN, Julho de 2018. 
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SEQUÊNCIA DE ENSINO #01 

Bem-Vindo a uma Noite Estrelada: Um estudo introdutório sobre o céu noturno 

SE#01 - Sequência de Ensino #1 

Bem-vindo a uma noite estrelada 

 Um estudo introdutório sobre o céu noturno 

 

AUTORES  

 Danilo Olímpio de Aquino – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 Orientador: Ciclamio Leite Barreto – Docente do Departamento de Física e 

Membro Docente do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 

CONTEÚDOS 

 Astronomia e Astrologia (Diferença entre elas);  

 Esfera Celeste. 

 Estrelas e planetas (Identificação e distinção) 

 Constelação. 

 

OBJETIVOS 

 Investigar o conhecimento prévio dos alunos acerca de Estrelas, Planetas e 

Constelações a partir da observação do céu noturno a olho nu, incluindo sua 

identificação e diferenciação; 

 Conceituar o que é Astronomia e sua relação com as diferentes culturas; 

 Entender o conceito de esfera celeste;  

 Descrever, a partir do conhecimento prévio dos alunos, o que é uma constelação; 

 Apresentar o software Stellarium como ferramenta paradidática. 

 Verificar a aprendizagem dos alunos sobre estes conteúdos através da resolução 

em grupos de uma lista de questões previamente elaborada. 

 

VISÃO GERAL 

Inicialmente, buscaremos investigar o conhecimento prévio dos alunos a partir da 

observação a olho nu, interagindo com o céu noturno ao ar livre. Em seguida os tópicos 

serão sistematizados, conceituando Astronomia e diferenciando-a da Astrologia. Dando 

continuidade, a fim de entendermos o conceito de esfera celeste, construiremos um 

modelo tridimensional desta. Em seguida, descreveremos o que é uma constelação; para 

tanto utilizaremos de uma atividade experimental, intitulada “O Cruzeiro do Sul numa 

caixa de papelão”, que nos auxiliará na compreensão deste conceito. Depois 

apresentaremos o software Stellarium como ferramenta paradidática. E ao final os alunos 

serão avaliados através da resolução em grupo de questões e problemas. 
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CRONOGRAMA 

Esta Sequência de Ensino compõe-se de 4 aulas de 50 (cinquenta) minutos, distribuídas 

de acordo com o cronograma: 

Tempo Atividade 

 50 minutos Etapa 1 – Problematização Inicial 

100 minutos Etapa 2 – Organização do Conhecimento  

50 minutos Etapa 3 – Aplicação do Conhecimento 
 

 

RECURSOS/MATERIAIS 

 Lousa da sala de aula e pincéis;  

 Computador e projetor de multimídia;  

 Esfera de isopor de 2,5 cm de diâmetro 

 Palito de churrasco 

 Duas garrafas pets incolores 

 Pincel atômico preto 

 Cola ou fita adesiva transparente 

 Tesoura 

 Folhas de Tatame 

 Caixa de papelão de dimensões: 70 cm de comprimento, 20 cm de largura e 21 

cm de altura. 

 5 leds 

 1 bateria de 9 V 

 1 Pequeno interruptor 

 1 Tinta spray preto fosco 

 5 Canudos de refrigerantes 

 

PERCURSO METODOLOGICO/ATIVIDADES 

Como consta no cronograma, esta sequência de ensino contempla três etapas 

denominadas: Problematização inicial; Organização do Conhecimento; Aplicação do 

conhecimento. 

Etapa I – Problematização inicial  

Nesta atividade, iremos contemplar o céu noturno, fazendo uma observação 

sistematizada.  

 

1. Diante deste laboratório natural, chamado céu, pegue uma folha de tatame, deite-se 

com as costas sobre o chão e passe cerca de 10 minutos em silêncio, contemplando o céu 

– planetas, estrelas, constelações etc. – e pensando como você o descreveria. 

2. Depois deste momento inicial, fique de pé e identifique o caminho descrito pela linha 

do horizonte. Esta é a linha imaginária delimitada pelo “encontro” do chão com o céu, 

quando olhamos para longe, até perder as coisas da vista. Como lhe parece ser a forma 
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da Terra? Registre com desenhos e observações a sua percepção do horizonte e da forma 

da Terra nesse instante. 

3. Você consegue identificar alguma estrela ou planeta? Se sim, como diferencia-los? 

4. Defina o que é constelação. Você consegue identificar alguma? Qual? Registre o 

desenho da mesma. 

5. Suponha que uma pessoa encontra-se neste exato momento observando o céu em um 

país da Europa, ela veria as mesmas estrelas que você? Justifique 

6. As estrelas estão sempre à mesma distância uma das outras?  Justifique 

 

Etapa II – Organização do conhecimento 

 

Passado o tempo da problematização inicial, formalizaremos primeiro o conceito de 

Astronomia, diferenciando-a da Astrologia. Depois, com base nas questões da 

problematização inicial, abordaremos o conceito de esfera celeste, a partir de uma 

atividade experimental intitulada “A Esfera Celeste ao alcance das mãos” (Anexo I). 

Compreendido o conceito de esfera celeste, descreveremos o que é uma constelação; 

para tanto utilizaremos de outra atividade experimental: O Cruzeiro do Sul numa caixa 

de papelão (Anexo II). Esta atividade nos mostra que as estrelas que compõem uma 

constelação não estão, de fato, próximas umas das outras, mas, por questão de 

perspectiva, as enxergamos aparentemente próximas, formando determinado padrão, 

como é o caso do Cruzeiro do Sul. Dando continuidade na explanação do conteúdo, 

retornaremos à questão 3 da problematização inicial e explicaremos como 

identificar/distinguir uma estrela de um planeta a olho nu a partir da literatura da área. 

Ao final desta etapa apresentaremos o software Stellarium como ferramenta paradidática 

dando liberdade de manuseio de forma orientada. 

 

Etapa III – Aplicação do Conhecimento  
 

Esta última etapa constará de uma série de exercícios (Anexo III) que serão respondidos 

em grupos pelos alunos. Este momento tem como objetivo abordar de forma sistemática 

o conhecimento incorporado pelo aluno durante a aula. 

 

AVALIAÇÃO:  

O processo avaliativo dar-se-á de forma contínua por meio de verificação da 

aprendizagem acompanhando as atividades previstas e pelo nível de participação dos 

alunos. Além disso, quando aplicada esta SE#01 a alunos do ensino médio, contará com 

a contribuição do desempenho nas provas programadas de acordo com a programação do 

professor.  

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS 

Nesta aula pretende-se contemplar as competências e habilidades sugeridas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000) e nas 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2002): 
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PCN (BRASIL, 2000) 

Investigação e compreensão 

Competências  Habilidades 

Desenvolver a capacidade de questionar 

processos naturais e tecnológicos, 

identificando regularidades, 

apresentando interpretações e prevendo 

evoluções.    Desenvolver o raciocínio e 

a capacidade de aprender. 

  Desenvolver modelos 

explicativos para sistemas 

tecnológicos e naturais. 

 Procurar e sistematizar 

informações relevantes para a 

compreensão da situação-

problema. 

 Formular hipóteses e prever 

resultados. 

 Fazer uso dos conhecimentos da 

Física para explicar o mundo 

natural e para planejar, executar 

e avaliar intervenções práticas. 

Contextualização Sócio-cultural 

Competências  Habilidades 

Compreender e utilizar a ciência, 

como elemento de interpretação e 

intervenção, e a tecnologia como 

conhecimento sistemático de sentido 

prático. 

  Reconhecer o sentido histórico 

da ciência e da tecnologia, 

percebendo seu papel na vida 

humana em diferentes épocas e 

na capacidade humana de 

transformar o meio. 

 Compreender as ciências como 

construções humanas, entendo 

como elas se desenvolveram por 

acumulação, continuidade ou 

ruptura de paradigmas,  

relacionando o desenvolvimento 

científico com a transformação 

da sociedade. 

PCN + (BRASIL, 2002) 

Representação e comunicação 

Elaboração de comunicações 

Competências  Habilidades 

Elaborar comunicações orais ou escritas 

para relatar, analisar e sistematizar 

eventos, fenômenos, experimentos, 

questões, entrevistas, visitas, 

correspondências. 

  Elaborar relatórios analíticos, 

apresentando e discutindo dados 

e resultados, seja de 

experimentos ou de avaliações 

críticas de situações, fazendo 

uso, sempre que necessário, da 

linguagem física apropriada. 

Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interáreas 

Competências  Habilidades 
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Articular, integrar e sistematizar 

fenômenos e teorias dentro de uma 

ciência, entre as várias ciências e áreas 

de conhecimento. 

  Adquirir uma compreensão 

cósmica do Universo, das teorias 

relativas ao seu surgimento e sua 

evolução, assim como do 

surgimento da vida, de forma a 

poder situar a Terra, a vida e o 

ser humano em suas dimensões. 

Contextualização sócio-cultural 

Ciência e tecnologia na história 

Competências  Habilidades 

Compreender o conhecimento científico 

e o tecnológico como resultados de uma 

construção humana, inseridos em um 

processo histórico e social. 

  Compreender a construção do 

conhecimento físico como um 

processo histórico, em estreita 

relação com as condições 

sociais, políticas e econômicas 

de uma determinada época. 

Compreender, por exemplo, a 

transformação da visão de 

mundo geocêntrica para a 

heliocêntrica, relacionando-a às 

transformações sociais que lhe 

são contemporâneas, 

identificando as resistências, 

dificuldades e repercussões que 

acompanharam essa mudança. 
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ANEXO I (SE#01) - A ESFERA CELESTE AO ALCANCE DAS MÃOS  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

Esta Atividade é uma adaptação da atividade “Construindo um modelo de esfera celeste” 

presente no Livro Aprendendo a Ler o Céu: Um pequeno Guia Prático para a Astronomia 

Observacional, cuja referência encontra-se a seguir: 

LANGHI, Rodolfo. Aprendendo a ler o Céu: Pequeno guia prático para a Astronomia 

Observacional. 2a ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016. 

 

Descrição da Atividade: 

A fim de facilitar a compreensão dos conceitos de Esfera Celeste, podemos construir 

um modelo tridimensional dela. Providencie uma pequena esfera de isopor de uns 2,5 cm de 

diâmetro e um palito de churrasco, duas garrafas pets incolores, pincel atômico preto, água e 

corante. 

Montagem:  

Com uma caneta, desenhe uma linha em torno da bolinha de modo a dividi-la em dois 

hemisférios iguais (Norte e Sul). Espete o palito no polo sul da bolinha, em seguida localize o 

ponto aproximado que representa a região onde está situada a sua Cidade e faça um X neste 

local. 

Agora, vamos construir a nossa esfera celeste ao redor do planeta, usando duas 

extremidades superiores cortadas de garrafas pets incolores de refrigerantes. Atenção: As 

garrafas pets devem ser escolhidas com critério, pois precisam ter a curvatura bem arredonda 

ao redor do gargalo. Juntando as duas partes, obtemos uma esfera (ou quase). Faça um furo 

em uma das tampas de modo que o palito espetado na bolinha de isopor entre livremente 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 



 

12 

Figura 1: Modelo de esfera celeste com a bolinha de isopor representando o planeta Terra 

 

Note que a nossa esfera celeste possui elementos semelhantes ao nosso planeta. Por 

exemplo, a emenda, na junção das metades da garrafa, representa a linha do Equador Celeste, 

que é uma projeção do equador terrestre. Do mesmo modo, a esfera celeste possui um Polo 

Celeste Norte e um Polo Celeste Sul, os quais são também projeções dos polos terrestres 

sobre o céu. Para o nosso observador hipotético, a tampa sem o furo é o polo celeste norte, e a 

tampa furada, por onde passa o palito, é o polo celeste sul. 

O próximo passo é representarmos a superfície plana onde nos encontramos, isto é, o 

solo onde estamos situados. Para isso, retire o conjunto palito/bolinha e acrescente água no 

interior da esfera até a metade. Para que a nossa esfera possuísse uma inclinação utilizamos 

dois suportes com o resto das garrafas que sobraram (Figura 2). 

 

Figura 2: Modelo de esfera celeste construída de garrafa pet e água colorida 

 

De acordo com a inclinação da esfera, a superfície da água representa o solo “plano” 

do planeta onde o observador está localizado. Ao nos colocarmos no centro desta esfera 

olhando todo horizonte, a impressão que temos é a de estarmos no centro de uma superfície 
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plana e circular, onde o limite de nossa visão é a linha do horizonte, a divisória entre o “céu” e 

a “terra”. 

A superfície da água que preenche a metade do interior de nosso modelo serve para 

representar o solo “plano” e a borda circular da superfície que “toca” toda esfera celeste 

representa o horizonte do observador. As estrelas, ou qualquer outro corpo celeste, que estive 

abaixo da linha do horizonte, não são visualizadas. 

Com a esfera celeste no suporte (Figura 2), sem que haja alteração em sua inclinação, 

vá girando-a lentamente no sentido horário. Se expressarmos um conjunto de estrelas em 

nossa esfera, notamos que estas vão “subindo” no horizonte leste, ganhando altura no céu, em 

relação a um observador no centro da superfície plana, e depois vão “descendo”, até 

“mergulharem” no horizonte oeste, conforme o passar das horas do dia. 

Se colocarmos ainda algumas estrelas próximas do polo celeste norte, notaremos 

também que estas jamais subirão acima da superfície do observador, por mais que a esfera 

celeste gire. Do mesmo modo, há estrelas próximas do polo celeste sul que nunca descerão 

abaixo da linha do horizonte e, portanto, sempre estarão no céu.  

Tais estrelas, de ambos os hemisférios, que circulam em torno deste ponto no céu (Polo 

celeste) e não tocam o horizonte são chamadas de estelas circumpolares. Portanto, os 

observadores localizados no hemisfério sul da Terra não conseguirá enxergar o polo celeste 

norte, e vice-versa. 
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ANEXO II (SE#01) - O CRUZEIRO DO SUL NUMA CAIXA DE PAPELÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

O Cruzeiro do Sul numa caixa de papelão 

Esta atividade é uma adaptação do artigo: Será o Cruzeiro do Sul uma Cruz? Um novo olhar 

sobre as constelações e seu significado, cuja referência encontra-se a seguir: 

LONGHINI, Marcos Daniel. Será o Cruzeiro do Sul uma Cruz? Um novo olhar sobre as 

constelações e seu significado. Física na Escola, v. 10, n. 1, 2009. Disponível em: 

<http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol10/Num1/a05.pdf>. Acesso em: 10 Set. 2017. 

A constelação do Cruzeiro do Sul ou Crux é a menor das constelações, e é 

relativamente fácil de ser encontrada no céu devido ao seu formato se aproximar bastante ao 

de uma cruz. Segundo Faria, as informações disponíveis indicam que ela foi criada em 1673 

pelo navegador francês Augustin Royer e ainda em nossos dias ela é muito empregada para 

localização dos pontos cardeais. No entanto, Mourão afirma que data de 1500 o documento 

mais antigo no qual se menciona o nome Crux: uma carta que Mestre João, pertencente à 

Comitiva de D. Pedro Álvares Cabral, escreveu ao rei de Portugal.  

O Cruzeiro do Sul é, aparentemente, constituído por cinco estrelas, mas outros astros 

estão localizados na região delimitada por esta constelação. Dependendo das condições de 

luminosidade do local onde se fizer a observação ou até mesmo do instrumento utilizado, 

muitas outras estrelas podem ser vistas, ou até mesmo demais objetos celestes, como a Caixa 

de Jóias, um aglomerado de estrelas a 7700 anos-luz de distância, aproximadamente, ou o 

Saco de Carvão, uma nebulosa escura. 

Tomaremos para fins desta atividade suas cinco estrelas mais significativas: a mais 

reluzente é a que se encontra ao pé da cruz, conhecida como Estrela de Magalhães (Alfa do 

Cruzeiro), em homenagem ao navegador português Fernão de Magalhães. É, na verdade, uma 

estrela dupla. No topo da cruz está Rubídea (Gama do Cruzeiro); na extremidade esquerda 

encontra-se Mimosa (Beta do Cruzeiro); e à direita, Pálida (Delta do Cruzeiro). Existe ainda 

uma quinta estrela que não pertence aos braços da cruz, conhecida por Intrometida ou Intrusa 

(Épsilon do Cruzeiro).  
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Em relação a distância destas cinco estrelas da Terra, temos: Estrela de Magalhães ou 

Acrux (359 anos-luz); Mimosa (424 anos-luz); Rubídea ou Gacrux (88 anos-luz); Pálida (257 

anos-luz), e Intrometida (58 anos-luz). Isso revela que, apesar de elas pertencerem à mesma 

constelação, estão a distâncias significativas entre si. No entanto, por que aparentemente a 

observamos juntas, formando uma cruz? Este texto mostrará, a partir de uma prática 

experimental, ser este apenas um efeito de perspectiva, e auxiliará a desmistificar a idéia de 

que as constelações são conjuntos de estrelas. 

 A montagem experimental  

Para observamos o efeito em perspectiva causado pela nossa posição em relação às 

estrelas do Cruzeiro do Sul, utilizamos uma caixa de papelão, com uma parte removível 

(Figura 1), com as seguintes dimensões: 70 cm de comprimento, 20 cm de largura e 21 cm de 

altura, a qual passou a funcionar como uma câmara escura. 

Figura 1 - Caixa de Papelão e suas respectivas dimensões 

 

Em um primeiro momento, marcamos, no fundo da caixa, as posições aproximadas das 

cinco estrelas citadas, considerando suas distâncias até nós, que na situação, representamos 

pela posição da face com o orifício. 

Figura 2 - Representação do fundo da caixa com as respectivas posições aproximadas das 

principais estrelas da constelação, em relação à face direita com o orifício (distâncias 

proporcionais e em escala). 

 

Em seguida, em cada uma destas marcas, fixamos as hastes de canudo de refrigerante de 

tamanhos distintos. Elas possibilitaram marcar, na vertical, a posição de cada estrela. Assim 

sendo, temos: na haste com 19 cm de altura, fixamos Rubídea; na de 16 cm, Mimosa; na de 

11 cm, Pálida; na de 10 cm, Intrometida; e, por fim, na de 3 cm, a Estrela de Magalhães. 

70 cm 
20 cm 

21 cm 
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Utilizando tais medidas, a cruz terá uma inclinação para a direita, representando a constelação 

em um determinado momento da noite. 

Na etapa seguinte, na extremidade de cada haste fixamos um pequeno LED amarelo. 

Conectamos os cinco LEDs a uma bateria de 9 V, num circuito, em paralelo (Figura 3). No 

mesmo circuito inserimos um pequeno interruptor para ligar e desligar as lâmpadas. As 

hastes, assim como o interior da caixa, foram pintados com tinta spray preto fosco, de modo a 

tornar o ambiente interno o mais escuro e o menos reflexivo possível. 

Figura 3 -  Esquema representando a ligação dos LEDs (bolinhas) com a bateria e interruptor. 

 

Ao término da montagem, fechamos a caixa e observamos pelo orifício frontal. O que se 

vê é o desenho da constelação do Cruzeiro do Sul num determinado momento da noite. 

Alguns ajustes podem ser necessários nesta etapa, de modo que a figura se torne visível no 

campo visual propiciado pelo orifício. Caso não seja possível ver parte da cruz, deve-se 

ajustar a posição das hastes ou aumentar a diâmetro do orifício. 

Estando ajustadas as posições, ao olharmos pelo orifício, o que se percebe é que as 

estrelas, aqui representadas pelos LEDs, estão localizadas uma ao lado da outra. No entanto, 

ao abrir a caixa, podese verificar as diferentes distâncias entre elas e o orifício. 

É importante destacar que o propósito da atividade não é discutir a relação entre o brilho 

aparente das cinco estrelas e a distância que elas se encontram de nós, apesar de resultar em 

uma análise interessante. Para tal, o uso de LEDs de tamanhos distintos pode ser uma 

possibilidade e fica como sugestão para teste, talvez em uma caixa com dimensões maiores. 
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Figura 4 e 5: A figura 4 (esquerda) mostra a representação do cruzeiro do sul para um 

observador aqui na Terra, já a figura 5 (direita) mostra a representação das diferentes 

distâncias das principais estrelas que compõem a constelação do Cruzeiro do Sul para um 

observador que se encontra fora da Terra. 
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ANEXO III (SE#01) – APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO  

1. Astronomia e Astrologia são sinônimos? Justifique.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

2. Der o conceito de Esfera Celeste. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. O que é o Zênite? E o Nadir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

4. Como identificar/distinguir uma estrela de um planeta a olho nu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Defina o que é uma Constelação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. As estrelas que você observa são as mesmas para qualquer observador na superfície da 

Terra? Justifique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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SEQUÊNCIA DE ENSINO #02 

Observando as estrelas: forma, cores e brilhos 

SE#02 - Sequência de Ensino 02 

Observando as estrelas: forma, cores e brilhos 

 

AUTORES  

 Danilo Olímpio de Aquino – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 Ciclamio Leite Barreto – Docente do Departamento de Física e do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 

CONTEÚDOS 

 Formato, cores e brilhos das Estrelas. 

 Refração da Luz  

 Temperatura 

 Radiação do Corpo Negro 

 Distâncias Astronômicas e Luminosidade das Estrelas 

 Brilho e Diagrama HR 

 

OBJETIVOS 
 Investigar e discutir o conhecimento prévio dos alunos acerca da forma, cores e brilhos das 

estrelas; 

 Descrever a natureza das Estrelas (O que são e de que são formadas); 

 Discutir princípios básicos da Óptica Geométrica, especialmente as Leis da Refração da 

Luz, com o objetivo de compreender o formato das estrelas e o porquê destas cintilarem; 

 Conceituar Temperatura e sua relação com a cor das estrelas; 

 Conceituar Corpo Negro e discutir a lei da radiação térmica, inclusive aplicada às estrelas; 

 Conhecer as formas de classificação das estrelas (diagrama HR); 

 Diferenciar luminosidade de brilho, e mostrar que o brilho depende da luminosidade e da 

distância à estrela;  

 Encaminhar exercícios que auxiliem na fixação dos conteúdos.  

 

VISÃO GERAL 

Esta sequência de ensino encontra-se dividida em três etapas. Na primeira investigaremos 

as concepções prévias dos alunos acerca das estrelas, como observadas a olho nu. Os alunos 

discutem coletivamente suas respostas e depois estas serão coletadas para fins de avaliação. 

Em seguida, revisaremos o básico da óptica geométrica, enfatizando as leis da refração, a 

fim de fundamentar a explicação sobre a forma das estrelas e o porquê desta cintilarem no 

céu. Contemplado este momento, discutiremos o conceito de temperatura e sua relação com 

a cor das estrelas, utilizando a teoria de Planck da radiação de corpo negro. Depois 

introduziremos os conceitos de luminosidade e brilho, e apresentaremos a classificação das 

estrelas conforme a sua posição no diagrama HR (luminosidade versus temperatura). Por 

fim, construiremos um modelo didático deste diagrama e encaminharemos alguns 

exercícios que servirão de instrumentos para a fixação dos conteúdos e para avaliação dos 

alunos. 

 

 

CRONOGRAMA 

4 aulas de 50 (cinquenta) minutos, distribuídos de acordo com o cronograma: 
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Tempo Atividade 

 50 minutos Etapa 1 – Problematização Inicial 

100 minutos Etapa 2 – Organização do Conhecimento  

50 minutos Etapa 3 – Aplicação do Conhecimento 

 

  

 

RECURSOS/MATERIAIS 

 Lousa da sala de aula e pincéis 

 Computador 

 Projetor multimídia 

 Cartolina 

 Pincel atômico azul, vermelho e preto. 

 2 Caixa de Massa de Modelar 

 Colar de artesanato tekBond 

 Régua 

 Simulador diagrama Hertzsprung-Russell (diagrama HR) do INPE 

 

PERCURSO METODOLOGICO/ATIVIDADES 

Esta sequência de ensino será composta de três etapas denominadas, respectivamente: 

Problematização inicial; Organização do Conhecimento; Aplicação do conhecimento. 

Etapa I – Problematização inicial  

Nesta etapa retornaremos as anotações feitas durante a observação desenvolvida na 

Sequência de Ensino 01 – SE#01. 

1. Durante a observação desenvolvida na SE#01, você deve ter percebido que as estrelas 

parecem cintilar (piscar) no céu. Por que isso ocorre? 

2. O que você diria sobre o formato das estrelas? São todas iguais? 

3. Você observou que algumas estrelas são amarelas, outras vermelhas e outras azuis? 

Saberia dizer o porquê? 

4. O que você diria sobre a definição de Ano-luz? 

5. Ao observar as Estrelas, você deve ter percebido que algumas estrelas possuem um 

brilho mais intenso que outras. Como você justificaria isso? 

6. Existe alguma diferença entre luminosidade e brilho de uma estrela? 

 

Etapa II – Organização do conhecimento 
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Após o momento de problematização inicial, o professor descreverá a natureza das estrelas 

(o que são e de que são formadas) e o seu formato. Para explicar o porquê das estrelas 

parecerem cintilar (piscar) no céu, utilizaremos um simulador (Figura 1) para explicar as 

Leis da refração. 

Figura 1: Página inicial do simulador 1 – Leis da Refração 

 
 

Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-

light_pt_BR.html. Acessado em 27 de set. 2017 

 

Entendido as Leis da refração explicamos que a causa da cintilação é a turbulência 

atmosférica
1
. Dando continuidade à sistematização do conteúdo discutiremos a cor das 

estrelas, a partir da teoria de Planck da radiação de corpo negro. Durante este momento de 

explanação, utilizaremos mais um simulador (Figura 2) para relacionar a cor das estrelas 

com a sua temperatura, a partir da lei de deslocamento de Wien e a radiação de um Corpo 

Negro. 

Figura 2: Página inicial do simulador 3 – Radiação do Corpo Negro 

 

 
Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/blackbody-spectrum/blackbody-

spectrum_pt_BR.html. Acessado em: 27 de set. 2017. 

                                            
1
 Antes de chegar aos nossos olhos, a luz das estrelas, que se encontram a vários anos-luz, percorre o 

“vácuo” do espaço, praticamente sem desvios até chegar à Terra e atravessar uma camada de ar 

atmosférico, constituído por uma mistura de partículas e gases turbulentos. Este constante movimento 

da atmosfera faz com que os raios de luz provenientes do espaço exterior sofram desvios (refração da 

luz), pois percorrem regiões movimentadas de diferentes densidades, portanto com índices de refração 

diferentes (LANGHI, 2016). 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/blackbody-spectrum/blackbody-spectrum_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/blackbody-spectrum/blackbody-spectrum_pt_BR.html
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Para concluir este momento, apresentaremos o espectro eletromagnético, destacando, 

principalmente, o espectro visível ao olho humano (Figura 3) e mostraremos a relação do 

comprimento de onda de um corpo com sua temperatura de acordo com a equação: 

𝝀𝒎𝒂𝒙 =
𝟐,𝟖𝟗𝟕𝟕𝟔𝟖𝟓 𝒙𝟏𝟎−𝟑𝒎∗𝑲

𝑻
 (Lei do deslocamento de Wien). 

Figura 3: Espectro Eletromagnético 

 
 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_vis%C3%ADvel. Acessado em: 09 

de out. 2017 

 

Por fim, introduziremos os conceitos de luminosidade e brilho, e apresentaremos a 

classificação das estrelas conforme a sua posição no diagrama Hertzsprung-Russell 

(diagrama HR). Para uma melhor compreensão deste diagrama realizamos uma atividade 

experimental com auxilio de um simulador (Figura 4) disponível pelo Instituto Nacional de 

Pesquisa Espaciais (INPE), conforme Anexo I. 

Figura 4: Simulador diagrama Hertzsprung-Russell (diagrama HR) do INPE. 

 

Disponível em: http://www.das.inpe.br/simuladores/diagrama-hr/. Acessado em: 19 de 

Mar.2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_vis%C3%ADvel
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Etapa III – Aplicação do Conhecimento  

A fim de avaliar o conhecimento incorporado pelo aluno durante a aula, pediremos aos 

mesmos que refaçam as questões da problematização inicial. Em seguida as recolheremos 

para fazermos uma comparação com as respostas dadas durante a etapa de problematização. 

 

AVALIAÇÃO:  

Ao falar de avaliação é importante ressaltar que a mesma deve acompanhar todo o processo 

de aprendizagem e não só um momento privilegiado. Desta forma, o processo avaliativo a 

qual trata esta sequência dar-se-á de forma continua por meio das atividades desenvolvidas 

no decorrer da aula. 

 

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS 

Nesta aula pretende-se contemplar as competências e habilidades sugeridas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000) e nas Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002): 

PCN (BRASIL, 2000) 

Representação e comunicação 

Competências  Habilidades 

Desenvolver a capacidade de 

comunicação. 

  Interpretar e utilizar diferentes 

formas de representação 

(tabelas, gráficos, expressões, 

ícones...). 

 Produzir textos adequados para 

relatar experiências, formular 

dúvidas ou apresentar 

conclusões. 

 Identificar, analisar e aplicar 

conhecimentos sobre valores de 

variáveis, representados em 

gráficos, diagramas ou 

expressões algébricas, 

realizando previsão de 

tendências, extrapolações e 

interpolações e interpretações. 

Investigação e compreensão 

Competências  Habilidades 

Desenvolver a capacidade de questionar 

processos naturais e tecnológicos, 

identificando regularidades, 

apresentando interpretações e prevendo 

evoluções.    Desenvolver o raciocínio e 

a capacidade de aprender. 

  Formular questões a partir de 

situações reais e compreender 

aquelas já enunciadas.  

 Desenvolver modelos 

explicativos para sistemas 

tecnológicos e naturais.  

 Elaborar estratégias de 

enfrentamento das questões. 
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 Articular o conhecimento 

científico e tecnológico numa 

perspectiva interdisciplinar. 

 Fazer uso dos conhecimentos da 

Física para explicar o mundo 

natural e para planejar, executar 

e avaliar intervenções práticas. 

PCN + (BRASIL, 2002) 

Representação e comunicação 

Elaboração de comunicações 

Competências  Habilidades 

Elaborar comunicações orais ou escritas 

para relatar, analisar e sistematizar 

eventos, fenômenos, experimentos, 

questões, entrevistas, visitas, 

correspondências. 

  Descrever relatos de fenômenos 

ou acontecimentos que 

envolvam conhecimentos 

físicos. 

Articulação dos símbolos e códigos de ciência e tecnologia 

Competências  Habilidades 

Ler, articular e interpretar símbolos e 

códigos em diferentes linguagens e 

representações: sentenças, equações, 

esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e 

representações geométricas. 

  Ler e interpretar corretamente 

tabelas, gráficos, esquemas e 

diagramas apresentados em 

textos. 

Investigação e compreensão 

Modelos explicativos e representativos 

Competências  Habilidades 

Reconhecer, utilizar, interpretar e propor 

modelos explicativos para fenômenos ou 

sistemas naturais ou tecnológicos. 

  Interpretar e fazer uso de 

modelos explicativos, 

reconhecendo suas condições de 

aplicação. 

Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interáreas 

Competências  Habilidades 

Articular, integrar e sistematizar 

fenômenos e teorias dentro de uma 

ciência, entre as várias ciências e áreas 

de conhecimento. 

  Identificar e compreender os 

diversos níveis de explicação 

física, microscópicos ou 

macroscópicos, utilizando-os 

apropriadamente na compreensão 

de fenômenos. 

 

REFERÊNCIAS DA SE#02 

 

ARANY-PRADO, Lilia Irmeli. À Luz das Estrelas: Ciência através da Astronomia. São 

Paulo: DP&A Editora, 2006.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnologia. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: MEC/SEMT, 2000. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnologia. PCN + 

Ensino Médio: Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares 



 

25 

Nacionais. Brasília: MEC/SEMT, 2002. 

 

CARVALHO FILHO, Joel Câmara de. GERMANO, Auta Stella de Medeiros. Astronomia 

Interdisciplinar: Vida e morte das estrelas. Natal, RN: EDUFRN, 2007. 

 

LANGHI, Rodolfo. Aprendendo a ler o Céu: Pequeno guia prático para a Astronomia 

Observacional. 2 ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016. 

 

SILVA, Cylon Gonçalves da. De Sol a Sol: Energia no século XXI. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2010. 

 

JEWETT JUNIOR, John W; SERWAY, Raymond A. Física para cientistas e 

engenheiros, volume 4: Luz, Óptica e Física Moderna. Tradução All Tasks; revisão técnica 

Carlos Roberto Grandini. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
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ANEXO I (SE#02) – CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA HR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

CONSTRUINDO O DIAGRAMA HR COM MASSA DE MODELAR 

Utilizando uma cartolina branca e massa de modelar, construa um diagrama HR usando os 

dados expressos na Tabela 1 e determine a classe espectral a que pertence estas estrelas, bem 

como a sua respectiva cor. 

Tabela 1: Características das Estrelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Tipo espectral e sua respectiva coloração 

 

 

Tipo 

espectral 
Luminosidade 

(L/Lʘ) 

Temperatura 

(K) 

Cor 

1  10
5 

3500  

2  10
5 

10.000  

3  10
4
 30.000  

4  10
0
 6.500  

5  10
4
 4.000  

6  10
-3

 2.700  

7  10
-3

 11.000  

8  10
3
 15.000  

9  10
-3

 5.200  

10  10
-3

 7600  
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SEQUÊNCIA DE ENSINO #03 

O Sol: a nossa estrela íntima 

SE#3 - Sequência de Ensino 3 

O Sol: a estrela íntima 

 

AUTORES  

 Danilo Olímpio de Aquino – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 Ciclamio Leite Barreto – Docente do Departamento de Física e do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 

CONTEÚDOS 

 Sol: características e produção de Energia. 

 

OBJETIVOS 

 Investigar as concepções prévias dos alunos acerca da importância do Sol para a 

vida na Terra; 

 Compreender os processos físicos responsáveis pela geração de energia no 

interior do Sol. 

 Perceber a dependência de todas as fontes de energia terrestres em relação à 

energia solar. 

 Entender as principais características físicas do Sol. 

 Comparar o tamanho do Sol com o dos planetas; e o tamanho do Sol com o de 

algumas estrelas. 

 Classificar o Sol na sequência principal (Diagrama HR). 

 Verificar a aprendizagem dos alunos. 

 

 

VISÃO GERAL 

Iniciamos com a solicitação aos alunos para que respondam uma situação-problema que 

ressalta a importância do Sol para a vida na Terra. Os alunos são distribuídos em grupo 

para aprimorar as respostas individuas em respostas do grupo, que serão discutidas 

coletivamente. Transcorrido o tempo de socialização, o professor explicará o processo de 

geração de energia no interior do Sol, a fusão termonuclear, e em seguida conduzirá os 

alunos a perceberem a dependência de todas as fontes de energia terrestres em relação à 

energia solar. Dando continuidade à sistematização do conteúdo o professor abordará as 

principais características físicas do sol, tais como tamanho, estrutura (interior e exterior), 

cor, brilho, bem como sua posição na sequência principal. Ao fim, o professor realizará 

duas atividades que possibilitem os alunos compararem o tamanho do Sol com o dos 

planetas, bem como com o tamanho de algumas estrelas, e verificará a aprendizagem dos 

alunos, por meio de uma lista de exercícios previamente elaborada. 
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CRONOGRAMA 

4 aulas de 50 (cinquenta) minutos, distribuídos de acordo com o cronograma: 

Tempo Atividade 

 50 minutos Etapa 1 – Problematização Inicial 

100 minutos Etapa 2 – Organização do Conhecimento  

50 minutos Etapa 3 – Aplicação do Conhecimento 
 

 

RECURSOS/MATERIAIS 

 Lousa da sala de aula e pincéis;  

 Projetor de multimídia e computador;  

 Texto em Quadrinhos 

 Balão Amarelo tamanho gigante 

 Papel Alumínio 

 Jornais  

 Rolo de Barbante 

 Folha com os tamanhos dos discos dos Planetas 

 Caixa de acrílico (65 mm x 65 mm) 

 4 Bolas de isopor (3,0 mm; 15 mm; 25 mm; 35 mm) 

 

PERCURSO METODOLOGICO/ATIVIDADES 

Etapa I – Problematização inicial 

Neste primeiro momento os alunos receberão uma história em quadrinhos, de autoria de 

Cylon G. da Silva, intitulada: Um Pesadelo (Anexo I). Esta fábula retrata a história de 

um Jovem, chamado João, que da noite para o dia encontra a cidade de São Paulo em 

caos, em virtude, da falta de energia. Em vista disto, os estudantes serão convidados a 

responderem a uma questão:  

 Ao ler a história em quadrinhos você deve ter imaginado a catástrofe que é uma 

cidade como São Paulo sem eletricidade, sem comunicação, sem gás, ou seja, sem 

energia. Mas, de onde vem toda esta energia? Justifique. 

Ao fornecer esta situação-problema, investigaremos o conhecimento prévio dos alunos, 

se estes conseguem perceber a dependência de todas as fontes de energia terrestres em 

relação à energia solar. 

Formulada as respostas individuais, pediremos aos estudantes que formem grupos de 5 

(cinco) alunos para socializarem suas respostas e em seguida escolherem um 

representante para expor a opinião do grupo para os demais. 

Etapa II – Organização do conhecimento 
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Transcorrido o tempo da problematização inicial e com base nas concepções prévias dos 

alunos, o professor irá explicar o processo de geração de energia no interior do Sol e 

relacionar a dependências das demais fontes de energia terrestre com a energia solar. 

Dando continuidade à sistematização do conteúdo o professor abordará as principais 

características do sol, tais como tamanho, estrutura (interior e exterior), cor, brilho, bem 

como sua posição na sequência principal. 

Para finalizar o momento de organização do conhecimento, realizaremos duas atividades 

experimentais com o objetivo de comparar o tamanho do Sol com o dos planetas (Anexo 

II); e o tamanho do Sol com o de algumas estrelas (Anexo III). Após estas atividades 

exibiremos um vídeo
2
, chamado A Comparação do Tamanho do Universo, para 

mostrar o tamanho do Sol e dos planetas do nosso sistema solar, em relação a algumas 

estrelas da nossa galáxia.  

Etapa III – Aplicação do Conhecimento  

 

A última etapa desta sequência constará de uma série de exercícios (Anexo IV) que serão 

respondidos em grupos pelos alunos. Este momento tem como objetivo abordar de forma 

sistemática o conhecimento incorporado pelo aluno durante a aula. 

 

AVALIAÇÃO:  

O processo avaliativo a qual trata esta sequência dar-se-á de forma continua por meio das 

atividades desenvolvidas no decorrer da aula. 

 

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS 

Nesta aula pretende-se contemplar as competências e habilidades sugeridas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000) e nas 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2002): 

PCN (BRASIL, 2000) 

Representação e comunicação 

Competências  Habilidades 

Desenvolver a capacidade de 

comunicação. 

  Produzir textos adequados para 

relatar experiências, formular 

dúvidas ou apresentar 

conclusões. 

Investigação e compreensão 

                                            
2
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BueCYLvTBso . Acessado em: 10 de Out.2017 

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


 

30 

Competências  Habilidades 

Desenvolver a capacidade de questionar 

processos naturais e tecnológicos, 

identificando regularidades, apresentando 

interpretações e prevendo evoluções.    

Desenvolver o raciocínio e a capacidade 

de aprender. 

  Formular questões a partir de 

situações reais e compreender 

aquelas já enunciadas.  

 Procurar e sistematizar 

informações relevantes para a 

compreensão da situação-

problema. 

 Desenvolver modelos 

explicativos para sistemas 

tecnológicos e naturais.  

 Elaborar estratégias de 

enfrentamento das questões. 

 Fazer uso dos conhecimentos da 

Física para explicar o mundo 

natural e para planejar, executar 

e avaliar intervenções práticas. 

Contextualização sócio-cultural 

Competências  Habilidades 

Compreender e utilizar a ciência, como 

elemento de interpretação e intervenção, 

e a tecnologia como conhecimento 

sistemático de sentido prático. 

  Utilizar elementos e 

conhecimentos científicos e 

tecnológicos para diagnosticar e 

equacionar questões sociais e 

ambientais. 

PCN + (BRASIL, 2002) 

Representação e comunicação 

Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e tecnologia 

Competências  Habilidades 

Consultar, analisar e interpretar textos e 

comunicações de ciência e tecnologia 

veiculados por diferentes meios. 

  Ler e interpretar informações 

apresentadas em diferentes 

linguagens e representações 

(técnicas) 

Elaboração de comunicações 

Competências  Habilidades 

Elaborar comunicações orais ou escritas 

para relatar, analisar e sistematizar 

eventos, fenômenos, experimentos, 

questões, entrevistas, visitas, 

correspondências. 

  Descrever relatos de fenômenos 

ou acontecimentos que 

envolvam conhecimentos 

físicos. 

Discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia 

Competências  Habilidades 

Analisar, argumentar e posicionar-se 

criticamente em relação a temas de 

ciência e tecnologia. 

  Compreender e emitir juízos 

próprios sobre notícias com 

temas relativos à ciência e 

tecnologia, veiculadas pelas 

diferentes mídias, de forma 

analítica e crítica, posicionando-

se com argumentação clara. 

Investigação e compreensão 
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Estratégias para enfrentamento de situações-problema 

Competências  Habilidades 

Identificar em dada situação-problema 

as informações ou variáveis relevantes e 

possíveis estratégias para resolvê-la. 

 

 

  Frente a uma situação ou 

problema concreto, reconhecer a 

natureza dos fenômenos 

envolvidos, situando-os dentro 

do conjunto de fenômenos da 

Física e identificar as grandezas 

relevantes, em cada caso. 

Interações, relações e funções; invariantes e transformações 

Competências  Habilidades 

Identificar fenômenos naturais ou 

grandezas em dado domínio do 

conhecimento científico, estabelecer 

relações; identificar regularidades, 

invariantes e transformações. 

  Identificar transformações de 

energia e a conservação que dá 

sentido a essas transformações, 

quantificando-as quando 

necessário. 
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ANEXO I (SE#03) – História em quadrinhos: Um pesadelo 

SILVA, Cylon Gonçalves da. De Sol a Sol: a energia no século XXI. São Paulo: Oficina de 

textos, 2010. Páginas 7 a 10. 
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ANEXO II (SE#03) – COMPARAÇÃO ENTRE OS VOLUMES DOS PLANETAS E 

DO SOL. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

COMPARAÇÃO ENTRE OS VOLUMES DOS PLANETAS E DO SOL  

 

Quando os livros didáticos abordam o tema “Sistema Solar”, geralmente apresentam 

uma figura esquemática do mesmo. Nesta figura o Sol e os planetas são desenhados sem 

escala e isto não é escrito no texto, o que permite ao aluno imaginar que o Sol e os planetas 

são proporcionais àquelas bolinhas (discos) lá desenhados. Apesar de não estarem em escala, 

os planetas maiores são representados por bolinhas grandes e os menores por bolinhas 

pequenas, mas sem nenhuma preocupação com escalas. Em alguns livros o diâmetro do Sol é 

comparável ao de Júpiter, o que é um absurdo, claro!  Alguns livros apresentam, além das 

figuras esquemáticas, uma tabela com os diâmetros do Sol e dos planetas. Esta tabela também 

não ajuda muito, porque não se consegue imaginar as diferenças de tamanho dos planetas e do 

Sol apenas vendo os números dos seus diâmetros.  Sugerimos abaixo um procedimento 

didático, que os alunos podem executar como tarefa extraclasse, reproduzindo (ou não) o 

material do professor e que permite visualizar corretamente a proporção dos tamanhos dos 

planetas e do Sol, sem recorrer aos valores reais dos seus diâmetros. 

Comparação entre os tamanhos dos planetas e do Sol através de esferas. 

Para darmos uma visão concreta do tamanho dos planetas e do Sol, representamos o 

Sol por uma esfera de 80,0 cm de diâmetro e, consequentemente, os planetas serão 

representados, na mesma proporção, por esferas com os seguintes diâmetros: 

 

Usamos jornal velho envolto em papel alumínio para fazer as esferas correspondentes 

aos planetas Júpiter e Saturno, que são os dois maiores. Basta amassar o jornal num volume 

maior do que o desejado, depois colocando o papel alumínio ao redor da bola de jornal é só ir 

amassando até ficar do tamanho desejado. As esferas dos demais planetas são feitas 

simplesmente amassando papel alumínio até que preencham o disco correspondente de cada 

planeta. Certamente quem se dispuser a procurar materiais alternativos para esta atividade, vai 
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encontrar vários.   Para representarmos o Sol, usamos um balão (amarelo, de preferência) de 

aniversário, tamanho gigante (aquele que geralmente é colocado no centro do salão de festas, 

com pequenos brindes dentro dela e é estourado ao final da festa), o qual é encontrado em 

casas de artigos para festas (ou atacadistas de materiais plásticos). Existem diversos tamanhos 

de balões gigantes, de diversos fabricantes e, portanto, de diversos preços. 

Enchemos o balão no tamanho certo, usando um pedaço de barbante de comprimento 

(C) igual a 2,51 m, com as pontas amarradas, pois C = 3,14*D, sendo D = 0,80 m (o diâmetro 

que o balão deve ter). À medida que o balão vai sendo inflado (na saída do ar do aspirador de 

pó, por exemplo), colocamos o barbante no seu equador até que ele circunde perfeitamente o 

balão. É fundamental que o barbante seja posicionado no equador (meio) do balão durante o 

enchimento, pois se ele ficar acima ou abaixo do equador, o balão poderá estourar, para a 

alegria da criançada. Esta atividade permite ver a gigantesca diferença de volume existente 

entre o Sol e os planetas. Só mesmo enchendo o balão e fazendo as bolinhas que representam 

os planetas, tomaremos consciência da enorme diferença que existe entre os volumes do Sol e 

dos planetas.  Os alunos participam animadamente desta atividade. Esta é uma atividade que, 

uma vez feita, dificilmente se esquece, pois ela é muito marcante.  Fica ainda como sugestão 

que na impossibilidade de se fazer esta atividade tal como descrita acima, ela seja feita só com 

discos. Emendam-se duas cartolinas amarelas e recorta-se um disco com 80 cm de diâmetro. 

Recorta-se e pinta-se também discos de papel com os diâmetros dos planetas e pronto: temos 

o Sistema Solar nas mãos para comparações, o que é melhor que tabelas com números e 

figuras desproporcionais. Veja na próxima página os discos dos planetas já desenhados, sobre 

os quais se deve colocar as bolinhas para se conferir que estão do tamanho correto. Logo 

abaixo dos discos mostramos como fica o sistema depois de pronto. Ao fundo da foto aparece 

uma pequenina parte do balão inflado com 80 cm de diâmetro representando do Sol. 

Figura 1: Foto do sistema solar já montado. Ao fundo uma pequenina parte do “Sol”. 
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Discos dos planetas em proporção entre eles. Pode ser que devido à transformação em Word 

ou algo assim os discos não fiquem exatamente com as dimensões mencionadas no texto, 

porém ainda estarão em proporção. 
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ANEXO III (SE#03) - MODELO DIDÁTICO SOL E ESTRELAS DA VIA LÁCTEA 

EM ESCALA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

MODELO DIDÁTICO SOL E ESTRELAS DA VIA LÁCTEA EM ESCALA 

Introdução 

Com esse modelo é possível comparar o Sol com algumas estrelas da Via Láctea: 

Betelgeuse, Antares e Rigel. Pode-se verificar não somente o raio que elas possuem, se 

comparado com o Sol, como analisar suas diferentes cores, resultado de suas temperaturas 

médias. 

Descrição da Atividade: 

Para darmos uma visão concreta do tamanho do Sol em relação a algumas estrelas da 

via Láctea, representamos o Sol por uma pequena esfera de 3,0 mm de diâmetro e as demais 

estrelas, na mesma proporção, por esferas com os seguintes diâmetros: 

 Rigel – 15 mm 

 Antares – 25 mm 

 Betelgeuse – 35 mm 

Figura 1: Modelo didático montado comparando o tamanho do Sol com algumas estrelas da 

Via Láctea: Betelgeuse, Antares e Rigel. 

 

Algumas informações importantes: 

Betelguese é uma super gigante vermelha, uma das maiores estrelas conhecidas, com 

diâmetro estimado em cerca de 900 vezes o do Sol, encontra-se na constelação de Órion. 

Antares é a super gingante vermelha mais próxima de nós (aproximadamente 604 Ano-luz), 

com diâmetro cerca de 700 vezes o do Sol, encontra-se na Constelação de Escorpião. 

Rigel é uma gigante Azul, 55.000 vezes mais brilhantes que o Sol, pertence à Constelação de 

Órion. 

Sol possui diâmetro de 1.400.000 km e 333 mil vezes a massa da Terra. 

Atividade desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Educação em Astronomia - GeeA  
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ANEXO IV (SE#03) – APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

1. Como se dar o processo de geração de energia no interior do Sol? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Em quantas parte o Sol se dividi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Quais as regiões existentes no interior do Sol? Descreva brevemente o que ocorre em cada 

uma delas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Em quantas partes se divide a atmosfera solar? Descreva-as. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Descreva o fenômeno de granulação fotosférica. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Como são formadas as auroras boreais e austral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Faça um resumo da importância do Sol para a vida na Terra. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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SEQUÊNCIA DE ENSINO #04 

Nascimento, Vida e Morte das Estrelas 

SE#4 - Sequência de Ensino 4 

Nascimento, vida e morte das estrelas. 

 

AUTORES  

 Danilo Olímpio de Aquino – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 Ciclamio Leite Barreto – Docente do Departamento de Física e do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

 

CONTEÚDOS 

 Formação e evolução estelar 

 

OBJETIVOS 

 Investigar o conhecimento prévio dos alunos acerca do ciclo evolutivo das estrelas; 

 Descrever o nascimento de uma estrela; 

 Discutir o processo evolutivo da estrela, após o seu nascimento; 

 Entender a formação dos elementos químicos durante o processo evolutivo da estrela e 

a partir de seu estágio de supernova; 

 Compreender os estágios finais das estrelas, de acordo com a sua massa;  

 Realizar, juntamente com os alunos, uma auto avalição do curso. 

 

VISÃO GERAL 

A princípio o professor investigará as concepções prévias dos alunos sobre o ciclo evolutivo 

das estrelas, a partir de uma série de questões previamente elaboradas que serão respondidas 

pelos alunos. Após a sistematização das respostas e o recolhimento das mesmas por parte do 

professor para fins avaliativos, inicia-se a explanação do conteúdo a partir do nascimento das 

estrelas. Dando continuidade, discutiremos o processo evolutivo das estrelas, após o seu 

nascimento. Em seguida, a partir de uma situação-problema envolvendo uma noticia fictícia de 

uma empresa de creme dental, discutiremos a formação dos elementos químicos durante o 

processo evolutivo da estrela e a partir do estágio de supernova. Ao final descreveremos os 

estágios finais das estrelas, de acordo com a sua massa e retornaremos às questões da 

problematização inicial a fim de avaliar os conhecimentos incorporados pelos alunos durante a 

aula. Por fim, realizaremos uma auto-avaliação do curso. 

 

CRONOGRAMA 

4 aulas de 50 (cinquenta) minutos, distribuídos de acordo com o cronograma: 

Tempo Atividade 

 50 minutos Etapa 1 – Problematização Inicial 

100 minutos Etapa 2 – Organização do Conhecimento  

50 minutos Etapa 3 – Aplicação do Conhecimento 
 

 

RECURSOS/MATERIAIS 

 Lousa da sala de aula e pincéis 

 Computador 

 Projetor multimídia 
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PERCURSO METODOLOGICO/ATIVIDADES 

O percurso metodológico encontra-se, como consta no cronograma, dividido em três etapas: 

Etapa I – Problematização inicial  

A problematização inicial que trata esta etapa será composta pelas seguintes questões: 

1. Como nasce uma estrela? 

2. Uma empresa, fictícia, de creme dental investiu em uma propaganda intitulada: Dentol, O 

Creme Dental das Estrelas. Com o objetivo de convencer os seus clientes a respeito desta 

afirmação, a empresa utilizou o seguinte argumento: 

“Você já parou para verificar a quantidade de flúor presente em seu creme dental? Não? Então 

escolha o melhor, Dentol. O único creme dental do mercado que possui a quantidade de flúor 

necessária para uma boca mais limpa. De onde vem o flúor? O flúor que é encontrado nos 

cremes dentais vem das estrelas que morreram a bilhões de anos em nossa galáxia. Duvida? 

Então use o creme dental Dentol e sinta-se como uma estrela.” 

O que você diria desta afirmação? Existe alguma relação entre o flúor utilizado no creme 

dental com as estrelas ou isto é apenas marketing? Justifique. 

3. Todas as estrelas terão o mesmo destino? Ou seja, terminarão as suas vidas da mesma 

forma? Justifique. 

4. O que é uma Supernova? 

5. Os buracos negros são buracos no espaço? Justifique. 

Etapa II – Organização do conhecimento 

Após a sistematização das respostas e o recolhimento das mesmas para fins avaliativos, o 

professor dará continuidade à explanação do conteúdo em slides digitais, visando atender a 

todos os objetivos propostos por este plano, a começar pelo processo de formação de uma 

estrela. Logo em seguida discutirá o processo evolutivo da estrela, após o seu nascimento. 

Retornando a questão de problematização número 2 desta sequência, o professor descreverá a 

formação dos elementos químicos durante o processo evolutivo da estrela e a partir de seu 

estágio de supernova. Para isto, partirá de onde tudo começou, o Big Bang. Compreendido o 

processo de formação dos elementos químicos e sua relação com as estrelas, o professor 
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explicará os possíveis estágios finais das estrelas, de acordo com a sua massa.  

Etapa III – Aplicação do Conhecimento  

Nesta etapa retornaremos as questões da problematização inicial, a fim de avaliarmos os 

conhecimentos incorporados pelos alunos durante a aula. Sendo assim, pediremos aos alunos 

que refaçam tais questões, para compararmos com as respostas dadas durante a etapa de 

problematização. 

 

AVALIAÇÃO:  

Ao falar de avaliação é importante ressaltar que a mesma deve acompanhar todo o processo de 

aprendizagem e não só um momento privilegiado. Assim, o processo avaliativo dar-se-á de 

forma contínua por meio das atividades desenvolvidas durante a aplicação desta sequência. 

Além disso, está prevista uma avaliação qualitativa (Anexo I) final do curso de extensão 

envolvendo os alunos com suas visões sobre o curso, como o mesmo afetou sua visão de 

mundo e como se posicionam agora, depois deste curso, frente não apenas às estrelas, mas em 

relação à Astronomia como área científica. No ensino médio regular, o conteúdo deste curso 

deverá fazer parte integrante da avaliação periódica (bimestral ou trimestral) prevista pelo 

professor.  

 

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS 

Nesta aula pretende-se contemplar as competências e habilidades sugeridas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000) e nas Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002): 

PCN (BRASIL, 2000) 

Representação e comunicação 

Competências  Habilidades 

Desenvolver a capacidade de 

comunicação. 

  Produzir textos adequados para relatar 

experiências, formular dúvidas ou 

apresentar conclusões. 

Investigação e compreensão 

Competências  Habilidades 

Desenvolver a capacidade de questionar 

processos naturais e tecnológicos, 

identificando regularidades, apresentando 

interpretações e prevendo evoluções.    

Desenvolver o raciocínio e a capacidade 

de aprender. 

  Procurar e sistematizar informações 

relevantes para a compreensão da 

situação-problema. 

 Desenvolver modelos explicativos 

para sistemas tecnológicos e naturais.  

 Elaborar estratégias de enfrentamento 

das questões. 

 Fazer uso dos conhecimentos da 

Física para explicar o mundo natural e 

para planejar, executar e avaliar 

intervenções práticas. 
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Contextualização sócio-cultural 

Competências  Habilidades 

Compreender e utilizar a ciência, como 

elemento de interpretação e intervenção, 

e a tecnologia como conhecimento 

sistemático de sentido prático. 

  Associar conhecimentos e métodos 

científicos com a tecnologia do 

sistema produtivo e dos serviços. 

PCN + (BRASIL, 2002) 

Representação e comunicação 

Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e tecnologia 

Competências  Habilidades 

Consultar, analisar e interpretar textos e 

comunicações de ciência e tecnologia 

veiculados por diferentes meios. 

  Acompanhar o noticiário relativo à 

ciência em jornais, revistas e notícias 

veiculadas pela mídia, identificando a 

questão em discussão e interpretando, 

com objetividade, seus significados e 

implicações para participar do que se 

passa à sua volta. 

Discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia 

Competências  Habilidades 

Analisar, argumentar e posicionar-se 

criticamente em relação a temas de 

ciência e tecnologia. 

  Compreender e emitir juízos próprios 

sobre notícias com temas relativos à 

ciência e tecnologia, veiculadas pelas 

diferentes mídias, de forma analítica e 

crítica, posicionando-se com 

argumentação clara. 

Investigação e compreensão 

Estratégias para enfrentamento de situações-problema 

Competências  Habilidades 

Identificar em dada situação-problema 

as informações ou variáveis relevantes e 

possíveis estratégias para resolvê-la. 

 

 

  Frente a uma situação ou problema 

concreto, reconhecer a natureza dos 

fenômenos envolvidos, situando-os 

dentro do conjunto de fenômenos da 

Física e identificar as grandezas 

relevantes, em cada caso. 

Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e Interáreas 

Competências  Habilidades 

Articular, integrar e sistematizar 

fenômenos e teorias dentro de uma 

ciência, entre as várias ciências e áreas 

de conhecimento. 

  Adquirir uma compreensão cósmica do 

Universo, das teorias relativas ao seu 

surgimento e sua evolução. 
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