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I - ROTEIROS DE ATIVIDADES (ALUNO) 

 

Caros alunos, 

Este roteiro de atividades foi elaborado para o estudo de astronomia. Ele está 

dividido em três partes, realizadas cada uma em um encontro de dois tempos de aula. 

Nele estão descritas as tarefas que vocês realizarão em cada uma das 

atividades planejadas para a aula. Basicamente, as tarefas consistem em observar 

uma imagem exibida pelo professor e responder às questões apresentadas que 

servirão de orientação para vocês, ao final de cada atividade, redigirem uma síntese 

do aprendizado sobre o tópico estudado. 

A imagem exibida poderá ser uma figura, um vídeo ou uma simulação 

animada, relacionados ao tópico em estudo. 

Na aula 1, estudaremos as consequências dos movimentos da Terra e da Lua, 

onde se pretende que os alunos aprendam sobre os fenômenos relacionados aos 

movimentos do nosso planeta e seu satélite natural, ratificando os seus 

conhecimentos sobre a existência dos dias e das noites e a contagem dos anos 

terrestres, verificando porque ocorrem as estações do ano (porque numa mesma 

época do ano é verão num lugar e inverno em outro), bem como porque acontecem 

as fases da lua e os eclipses Solar e Lunar. 

A aula 2 versará sobre o nosso Sistema Solar, listando e conceituando os 

corpos celestes que o gravitam, reforçando o conhecimento dos alunos sobre os 

planetas que o compõem e mostrando a localização e o movimento do Sol e os corpos 

em sua órbita, dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. 

A aula 3 abrangerá alguns tópicos de aprendizagem referentes à Gravitação 

Universal, que inclui a atuação da força gravitacional entre os astros celestes e suas 

órbitas, as variáveis que determinam a intensidade dessa força, a sua atuação nos 

corpos próximos à superfície terrestre, quando ela é conhecida como força da 

gravidade ou força peso e, finalmente, a diferenciação entre massa e peso. 
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Os respectivos Roteiros estão detalhados a seguir. 

 

Descrição do roteiro da Aula 1: Consequências dos movimentos da Terra e da 

Lua 

 

OBJETIVO: Nesta aula, você vai aprender sobre os fenômenos relacionados 

aos movimentos do nosso planeta e seu satélite natural, ratificando os seus 

conhecimentos sobre a existência dos dias e das noites e a contagem dos anos 

terrestres, verificando porque ocorrem as estações do ano (porque numa mesma 

época do ano é verão num lugar e inverno em outro), bem como as fases da lua e os 

eclipses Solar e Lunar. 

Ao redigir os textos, oriente-se pelas questões referentes ao tema, descritas 

na respectiva atividade e procure escrever com suas próprias palavras. 

 

ATIVIDADE 1: Verificando a existência dos dias, das noites e dos anos 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que apresente os principais 

movimentos da Terra. Assista aos vídeos Rotação e Translação e a simulação Terra-

Sol-Lua, e responda as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Questões para orientação: 

a) O que é movimento de rotação terrestre? 

b) Qual o período (tempo gasto para dar uma volta) do movimento de rotação? 

c) Se no Brasil, o Sol “nasce” primeiro no litoral, qual o sentido do movimento 

de rotação (horário ou anti-horário)? 

d) Em qual período do dia a superfície terrestre esquenta mais? E por que? 
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e) O que é o movimento de translação terrestre? 

f) Qual o período (tempo gasto para dar uma volta) do movimento de 

translação? 

g) Qual dos movimentos causa os dias e as noites? 

h) Qual dos movimentos define os anos? 

Com base nas respostas acima, descreva os principais movimentos da Terra. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: Verificando as estações do ano 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que apresente as quatro 

estações do ano, porque elas ocorrem e estão em oposição em cada um dos 

hemisférios (enquanto é verão num hemisfério, é inverno no outro; enquanto é 

primavera num, é outono noutro); deverá também discorrer sobre os fenômenos que 

marcam o início de cada uma das estações. Assista ao vídeo Terra e a simulação 

Terra-Sol-Lua, e responda as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Questões para orientação: 

a) A absorção da incidência da radiação solar é a mesma em toda a 

superfície terrestre exposta ao Sol? 

___________________________________________________________________ 

b) Em qual dos hemisférios ela é mais intensa na posição da Terra à direita 

mostrada na simulação? Por quê? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Então, nessa situação, qual é a estação do ano em cada um dos 

hemisférios? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) Após aproximadamente 6 (seis) meses de translação da Terra ao redor 

do Sol, na posição à esquerda mostrada, em qual dos hemisférios ela será mais 

intensa? 

___________________________________________________________________ 

e) Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

f) Então, nessa situação, qual é a estação do ano em cada um dos 

hemisférios? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g) Em qual posição da Terra em relação ao Sol (direita, acima, esquerda e 

abaixo) ocorre o início de cada uma das estações verão, inverno, outono e primavera 

no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

h) Em qual dia, aproximadamente, ocorre o solstício de verão (início do 

verão, dia mais longo do ano) no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________ 
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i) Em qual dia, aproximadamente, ocorre o solstício de inverno, (início do 

inverno, noite mais longa do ano) no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________ 

j) Em qual dia, aproximadamente, ocorre o equinócio de outono (início do 

outono, onde dia e noite têm a mesma duração) no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________ 

k) Em qual dia, aproximadamente, ocorre o equinócio de primavera (início 

da primavera, onde o dia e a noite tem a mesma duração) no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________ 

 

Com base nas respostas acima, identifique cada uma das estações do ano, 

durante a translação da Terra ao redor do Sol, descrevendo porque elas ocorrem e os 

fenômenos que marcam seus inícios. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3: Verificando as fases da Lua. 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que apresente as quatro fases 

da Lua, porque elas acontecem, quais são as suas características; deve comentar 

também o fenômeno da face oculta da Lua. Assista aos vídeos Lua e Fases da Lua, 

bem como a simulação Terra-Sol-Lua, e responda as questões para orientação de 

forma a subsidiar seu texto.  
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Questões para orientação: 

 

a) Quais as fases da Lua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) O que causa as fases da Lua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Qual a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol em que ocorre cada uma 

das fases cheia, nova, crescente e minguante? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) Qual a fase da Lua que praticamente se vê toda uma face? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

e) Qual a fase da Lua que é vista como a letra D (de decrescente)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

f) Qual a fase da Lua que é vista como a letra C? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

g) Em quais períodos do dia aparecem cada uma das fases nova e cheia da 

Lua? 
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___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

h) Sendo o período (duração) de revolução da Lua em torno da Terra igual ao 

período (duração) de rotação da Lua em torno do seu eixo (aproximadamente 28 dias), 

explique porque a lua apresenta a mesma face para a Terra, ficando a outra face 

oculta?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Com base nas respostas acima, descreva as fases da Lua, porque elas 

acontecem, suas características. Explique porque uma face da Lua não pode ser vista 

da Terra. 

 

ATIVIDADE 4: Verificando os eclipses do Sol e da Lua 

 

ATIVIDADE 4: Verificando os eclipses do Sol e da Lua. 

 

Tarefas: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva os eclipses do 

Sol e da Lua e as causas de suas ocorrências; deverá explicar também porque eles 

não ocorrem todos os meses. Assista a simulação Terra-Sol-Lua, e responda as 

questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 

 

a) Qual o período de translação (duração de uma volta) do sistema Terra-Lua 

em torno do Sol? 
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___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Em que situação ocorre o eclipse do Sol? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) Em qual fase da Lua ocorre o eclipse do Sol? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Em toda fase da Lua Nova ocorre eclipse do Sol? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) Em que situação ocorre o eclipse da Lua? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Em qual fase da Lua ocorre o seu eclipse? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

g) Na simulação, entre quais das posições da Terra em relação ao Sol (direita, 

acima, esquerda, abaixo) ocorreu eclipse do Sol? E da Lua? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Com base nas respostas acima e na simulação Terra-Sol-Lua, descreva os 

eclipses, porque eles acontecem e porque eles não ocorrem todos os meses. 

Descrição do roteiro da Aula 2: O nosso Sistema Solar 

OBJETIVO: Nesta aula, você vai aprender sobre os corpos celestes que viajam 

pelo nosso Sistema Solar. Vai rever as posições dos planetas em torno do Sol, e saber 

diferenciar os outros corpos que vagueiam em torno dos planetas e da nossa única 

estrela, o Sol. 

Ao redigir os textos, oriente-se pelas questões referentes ao tema, descritas na 

respectiva atividade e procure escrever com suas próprias palavras. 

 

ATIVIDADE 1: Conhecendo os Corpos Celestes do nosso Sistema Solar 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva os demais 

corpos celestes que, além do Sol, os planetas e as luas, orbitam dentro do nosso 

Sistema Solar (asteroides, meteoroides, meteoritos e cometas) indicando as 

características que os definem. Assista ao vídeo “meteoros” e responda as questões 

para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Questões para orientação: 

 

a) O que são meteoros? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) O que é um meteoroide? E um asteroide? E um meteorito? Quais as 

características de cada um deles?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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c) O que é um cometa? Quais as suas características? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Com base no vídeo apresentado e nas respostas das questões descreva as 

características dos corpos celestes meteoros, asteroides, meteoroides (asteroides 

menores), meteoritos e cometas. 

 

 

 

ATIVIDADE 2: Conhecendo os Planetas do nosso Sistema Solar 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva os planetas que 

compõem o nosso sistema Solar, listando as características que definem um corpo 

celeste como planeta. Assista ao vídeo “planetas” e responda as questões para 

orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Questões para orientação: 

 

a) Quais as características que definem um corpo celeste como planeta? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Quantos planetas existem atualmente em nosso Sistema Solar? E quais são 

eles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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c) Qual o planeta mais próximo do Sol? E o mais distante? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Quais os dois planetas mais próximos da Terra? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Qual o maior planeta do Sistema Solar? E qual o menor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

f) Qual dos planetas tem o maior período de translação em torno do Sol? E qual 

deles tem o menor período de translação? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g) Qual o único corpo celeste (a única estrela) do nosso Sistema Solar que 

possui luz própria?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Com base no vídeo apresentado e nas respostas das questões descreva os 

planetas do nosso Sistema Solar, bem como as características que determinam um 

corpo celeste como planeta. 
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ATIVIDADE 3: Verificando a localização do Sistema Solar na Via-Láctea 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva a galáxia onde 

se encontra o nosso Sistema Solar, definindo previamente o que seja uma galáxia. 

Assista ao vídeo “Via Láctea” e responda as questões para orientação de forma a 

subsidiar seu texto. 

 

Questões para orientação: 

 

a) O que é uma galáxia?  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Qual é a ordem de grandeza da quantidade de estrelas em uma galáxia 

(centenas, milhares, milhões, bilhões)? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Em qual galáxia se encontra o nosso Sistema Solar?  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d) Em qual posição aproximada o Sistema Solar se localiza na Galáxia: no 

centro, entre o centro e a periferia, na periferia? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

e) O Sistema Solar (Sol, planetas, luas e outros corpos celestes) têm 

movimento de translação em torno do centro da galáxia?  
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___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Com base no vídeo apresentado e nas respostas das questões, descreva o que 

é a Via Láctea, bem como o posicionamento e a movimentação do nosso Sistema 

Solar dentro dela. 

 

 

 

 

Descrição do roteiro da Aula 3: Gravitação universal 

 

OBJETIVO: Nesta aula, você vai aprender sobre a Força Gravitacional 

Universal, verificando a presença da mesma na interação entre dois corpos, seja na 

superfície terrestre, seja no espaço celeste, nas órbitas dos astros. Irá compreender 

que a Força da Gravidade ou Força Peso é um caso particular da Força Gravitacional 

Universal e que Força Peso e massa têm significados distintos. 

Para isso, você deverá observar com atenção as simulações em vídeo e as 

figuras apresentadas e realizar as tarefas propostas. 

Ao redigir os textos, oriente-se pelas questões referentes ao tema, descritas na 

respectiva atividade e procure escrever com suas próprias palavras. 

 

ATIVIDADE 1: Verificando a presença da Força Gravitacional Universal 
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TAREFAS: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva a atuação da 

Força Gravitacional Universal na interação entre o Sol e a Terra e entre a Terra e seu 

satélite natural (a Lua) ou um satélite artificial. Assista à simulação “Gravidade e 

Órbitas” e responda as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

 

Questões para orientação: 

 

a) O que faz a Terra orbitar em volta do Sol e a Lua (ou o satélite artificial) 

orbitar em torno da Terra? O que existe de comum nas três situações? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) As forças que atuam nos corpos, nas situações mostradas são de mesma 

natureza? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) As forças que atuam nos dois corpos de uma mesma situação têm a mesma 

intensidade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) As forças que atuam nas três situações mostradas têm a mesma 

intensidade? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) O que aconteceria com a Terra, os planetas, a Lua e o satélite se não 

existisse a Força Gravitacional? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

f) Qual seria a trajetória do desses corpos sem a Força Gravitacional? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g) Sem a Força Gravitacional, o que aconteceria com um objeto qualquer? E 

com você, e as pessoas? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Com base na simulação apresentada e nas respostas das questões, descreva 

a atuação da Força Gravitacional nos movimentos da Terra ao redor do Sol, e da Lua 

e do satélite ao redor da Terra. Descreva também as consequências da ausência 

dessa força no Universo. 

 

 

ATIVIDADE 2: Verificando porque os corpos celestes “não caem” 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva porque um 

objeto (satélite) em órbita “não cai” na Terra e nem vai para o espaço infinito (assim 

como acontece com a Lua orbitando a Terra e esta orbitando o Sol). Assista à 

simulação “Gravidade e Órbitas” e responda as questões para orientação de forma a 

subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 
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a) Por que a Terra, a Lua e o satélite se mantêm em órbita (não “caem” nem 

vão para o espaço infinito)? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) O que aconteceria se as velocidades de suas respectivas órbitas 

diminuíssem? E se aumentassem? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Nos diversos lançamentos simulados do satélite, por que ora ele cai na 

superfície terrestre como todo objeto abandonado do alto, ora ele entra em órbita ao 

redor da Terra, ora ele vai para o espaço? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Com base na simulação “Gravidade e Órbitas” do aplicativo Phet, e nas 

questões orientadoras, descreva os movimentos dos corpos celestes em órbita 

quando se varia a intensidade do vetor velocidade. 

 

 

 

ATIVIDADE 3: Verificando a variação da Força Gravitacional entre dois corpos 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva como varia as 

Força Gravitacional Universal entre dois corpos quaisquer. Assista à simulação “Força 

Gravítica” e responda as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  
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Questões para orientação: 

 

a) As intensidades das forças que m1 aplica em m2 e que m2 aplica em m1 são 

iguais? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) O que acontece com as forças gravitacionais quando: 

- variamos (aumentamos ou diminuímos) as massas dos corpos? (notar esforço 

dos bonequinhos)? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- variamos (aumentamos ou diminuímos) a distância entre os dois corpos? 

(notar esforço dos bonequinhos)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) As forças de atração entre os corpos são forças de grande, média ou 

pequena intensidade, comparadas com as forças gravitacionais entre corpos 

celestes? Por que? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Calcule a Força Gravitacional FG entre dois corpos de massas iguais a 100 

kg, distantes 4 metros um do outro. Utilize a expressão FG= G. m1.m2/d2, onde G = 

6,67.10-11 N.m2/kg2, m1 e m2 representam as massas dos corpos e d a distância entre 

eles. Compare o resultado com o exibido na simulação. 
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e) Com base na simulação “Força Gravítica”, nas questões respondidas e no 

cálculo efetuado, descreva como ocorre a variação da Força Gravitacional na 

interação entre dois corpos e como ela é calculada. 

 

 

 

ATIVIDADE 4: Força da gravidade ou força peso (P) 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva o conceito de 

Força da Gravidade, também denominada Força Peso, como ela é calculada e qual a 

relação dela com a Força Gravitacional Universal. Observe a imagem exibida para 

responder as questões de orientação de forma a subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 

 

a) O que é Força da Gravidade ou Força Peso? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Como se calcula a Força da Gravidade ou Força Peso entre a Terra e um 

corpo na sua superfície? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) A Força Gravitacional e a Força da Gravidade ou Força Peso são a mesma 

força? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Com base na figura “Força da Gravidade ou Força Peso”, e nas respostas das 

questões, descreva a Força da Gravidade também chamada de Força Peso. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5: Diferenciando Peso e Massa 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva a diferença entre 

as grandezas físicas Peso e Massa. Para isso, observe a imagem exibida para 

responder as questões de orientação de forma a subsidiar seu texto. 

 

Questões para orientação: 

a) O que é massa? O que é peso? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Qual a relação entre massa e peso? São grandezas físicas iguais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Com qual instrumento se mede a massa? E com qual instrumento se mede 

o peso? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Qual a unidade de medida da massa? E qual a unidade de medida do peso? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e) Qual seria a sua massa e o seu peso na superfície da Lua (g=1,6 m/s2 )? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Com base na tela “Peso e Massa” e nas respostas das questões, descreva a 

diferença entre Peso e Massa. 
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II - MANUAL DE APLICAÇÃO 

Caro professor, 

Esse tutorial destina-se a orientá-lo para a aplicação desse produto elaborado 

para o ensino e aprendizagem de alguns tópicos de Astronomia. Ele se destina ao 

ensino do tema prioritariamente para os alunos do Curso de Formação de Professores 

(Curso Normal), embora possa também ser aplicado para alunos do ensino médio, do 

Curso de Formação Geral. 

O que determinou o público alvo, alunos do Curso Normal, foi a necessidade 

que esses alunos têm de, além de adquirir os conhecimentos científicos necessários, 

conhecer novas sugestões de metodologias, novas formas de trabalhar em sala de 

aula, visando a participação ativa dos alunos, alternativas para as aulas expositivas. 

Afinal, eles terão uma missão provavelmente mais difícil do que a nossa, que é a de 

iniciar a educação em Ciências para os estudantes de tenra idade e, portanto, têm 

que estar bem preparados. E nós, professores de Física do ensino médio, desejamos 

que essa iniciação no estudo das Ciências seja bem-sucedida, para que tenhamos 

num futuro breve, alunos mais motivados para cursar nossa disciplina, mais 

interessados em compreender os fenômenos físicos. 

Esses tópicos foram escolhidos por julgarmos serem os mais prioritários dentre 

aqueles dispostos sobre o tema no Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ, referente à 

primeira série do Ensino Médio, modalidade Formação de Professores (Curso 

Normal). O que determinou a priorização foi a grade curricular do primeiro ciclo do 

ensino fundamental do nosso município que contém esses tópicos, a serem 

lecionados para as crianças pelas futuras professoras normalistas. Outro fator 

determinante para a escolha, foi o fato do tema, que passou a ser incluído mais 

recentemente no currículo oficial da educação estadual, apresentar conteúdos cujos 

conceitos ainda são interpretados erroneamente (as chamadas “concepções 

conceituais errôneas”) por muitos alunos e até por professores, conforme pesquisas 

feitas por estudiosos da área. 

Nesta sugestão de metodologia, a tentativa é mudar a rotina de aulas 

expositivas, buscando a participação atuante dos alunos, a discussão entre seus 

pares, e tornando o professor o almejado facilitador da aprendizagem. Ela também 
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procura seguir os preceitos e orientações para implemento de uma aprendizagem 

significativa, idealizada e recomendada por renomados educadores, e que se baseia 

nas concepções espontâneas dos alunos, isto é, nas ideias prévias que eles trazem 

de suas vivências para a escola acerca do assunto que irão estudar. 

Quanto à atividade para o aprendizado dos alunos, ela consiste na 

apresentação preliminar de uma tela (exibição de vídeo, simulação ou figura) referente 

a um item do tema, sobre a qual os alunos serão convidados a fazerem observações 

e a descreverem os detalhes que observam. Para orientarem-se na descrição, os 

alunos deverão responder as questões formuladas, direcionadas para o entendimento 

do item. As respostas das questões e as descrições devem ser apresentadas e 

debatidas com o professor ao final do estudo de todos os itens de um tópico, onde o 

professor fará uma sistematização dos conteúdos e, se for o caso, solicitar a revisão 

das descrições e das respostas às questões. 

Nossa intenção ao idealizar essa metodologia foi, principalmente, fazer com 

que os alunos possam interagir com o conteúdo em pauta, participar efetivamente da 

aula. Sabemos que, atualmente, nas aulas expositivas essa participação dos alunos 

é muito pequena. Muitos não prestam a devida atenção nas aulas, não ficam 

concentrados; e os que parecem fazê-lo, não nos dão a certeza de que estão 

entendendo o assunto. 

Essa falta de concentração, de atenção, pode ter variadas causas: 

desmotivação para estudar qualquer assunto, desinteresse pelo assunto (matéria) da 

disciplina, dificuldade de entendimento, tipo de aula maçante, e a própria dificuldade 

atual do indivíduo de se concentrar decorrente principalmente do uso excessivo das 

novas tecnologias, que está alienando o indivíduo não somente nas escolas, mas no 

seu viver cotidiano, no convívio com a sociedade e com a família e até no seu trabalho. 

À exceção da primeira causa, penso que podemos atuar nas outras, mudando o nosso 

estilo de aula, a metodologia empregada, buscando os devidos interesse e 

concentração do aluno. 

Ao ser solicitado para responder as questões e redigir um pequeno texto do 

que aprendeu, o aluno, necessariamente, deverá observar com atenção o vídeo, a 

imagem, ou a figura que estão sendo exibidos sobre o assunto, interagindo, assim, 
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com a aula. Afinal, ele poderá estar sendo avaliado qualitativamente, ou até mesmo 

quantitativamente. A metodologia vai permitir uma avaliação “in loco” pelo professor. 

E também prevemos que, em consequência das características da atividade 

(necessidade de atenção e concentração para a sua realização) e uma percepção do 

aluno de que pode estar sendo avaliado, irá possibilitar um maior controle da disciplina 

em sala de aula. Sabemos que atualmente há muita indisciplina nas escolas e que 

esse problema prejudica bastante o processo ensino/aprendizagem. Talvez seja o pior 

entrave para o sucesso da educação formal. E sabemos, também, que muitos colegas 

professores abandonam a profissão por causa dessa indisciplina, que pode culminar 

com a falta de respeito e até com agressões aos docentes. Portanto, temos que 

manter a disciplina em sala de aula, até porque essa conduta trará valorização da 

categoria.  

Também objetivamos que nosso aluno redija, desenvolva a escrita, sabendo 

expor claramente suas ideias e melhorando sua correção gramatical. Sabemos que a 

redação é um item de aprendizado bastante deficiente nos dias atuais, haja vista os 

resultados obtidos a cada ano no ENEM. 

Enfim, todos nós professores, desejamos lecionar para alunos interessados, 

disciplinados e queremos formar cidadãos participativos, concentrados, críticos e que 

saibam argumentar, expor seus pensamentos com correição. 

Finalizando, é importante alertar que, apesar do desse Manual de Aplicação 

fixar regras de utilização, o seu objetivo principal é fornecer uma sugestão de 

metodologia a ser aplicada no processo e cuja finalidade é transformar o professor em 

facilitador do processo, fazer o aluno participar da aula, trabalhar em grupo e saber 

argumentar por escrito. E, como cada docente tem seu estilo próprio, preferências 

diferenciadas, clientelas de níveis sociais e com capacidades de aprendizagens 

diversas, o professor aplicador pode fazer as adaptações que julgar necessárias 

nesse produto, tais como acrescentar ou substituir questões, exibir outras figuras que 

achar mais interessantes e convenientes ao entendimento dos alunos, etc. 

A seguir, apresentamos os conteúdos de aprendizagem da atividade, os 

procedimentos do professor e dos alunos na atividade, o material didático utilizado e 

algumas recomendações para a aplicação. 
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- Conteúdos e objetivos das Atividades 

O desenvolvimento dos tópicos selecionados está abrangido em três partes, 

assim divididas, com os seus respectivos tempos dispendidos na aplicação e os 

tópicos de aprendizagem: 

 

AULA 1: Fenômenos decorrentes dos Movimentos da Terra e da Lua (2 tempos de 

50 minutos cada) 

Nessa aula, serão analisados nas atividades os principais fenômenos 

consequentes dos movimentos da Terra e da Lua, quais sejam: 

- Atividade 1 : A existência dos dias e das noites e a duração do ano.  

- Atividade 2 : As estações do ano. 

- Atividade 3 : As fases da Lua. 

- Atividade 4 : Os eclipses Solar e Lunar. 

 

AULA 2: O Nosso Sistema Solar (2 tempos de 50 minutos cada) 

Essa aula constará da apresentação de alguns aspectos do nosso Sistema 

Solar, abordando os seguintes tópicos de aprendizagem, por atividade: 

- Atividade 1 : Os corpos celestes do nosso Sistema Solar. 

- Atividade 2 : Os planetas do nosso Sistema Solar. 

- Atividade 3 : A Via-Láctea.   

 

AULA 3: Gravitação Universal (2 tempos de 50 minutos cada) 

Finalmente, dentro dessa aula, estudaremos nas atividades os tópicos 

referentes aos seguintes conteúdos da Gravitação Universal:  
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- Atividade 1 : Atuação da força gravitacional universal. 

- Atividade 2 : Por que os corpos celestes “não caem” ? 

- Atividade 3:Variáveis que influenciam a força gravitacional entre dois corpos. 

- Atividade 4 : Força da gravidade e força peso. 

- Atividade 5 : Diferença entre massa e peso. 

 

- Material Didático Utilizado 

O material utilizado consta de: 

- Roteiros para Acompanhamento das aulas contendo, em cada sessão, para 

cada tópico de aprendizagem, as instruções para as observações a serem feitas pelos 

alunos, as questões para orientação a serem por eles respondidas e os espaços para 

suas redações. 

- Vídeos de pequena duração (cerca de 3 minutos) da série “ABC da 

Astronomia”, produzidos pela TV Escola, quais sejam: Terra; Rotação e Translação; 

Lua; Meteoros; Planetas; Via Láctea; disponíveis em: 

<http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/abc-da-astronomia-xxxxxxxx>. O professor 

pode escolher outros vídeos conforme preferência, desde que contenham a mesma 

temática e informações pertinentes. 

- Aplicativo TerraSolLua, simulando os movimentos da Lua em torno da terra 

e desta em torno do Sol, disponível em:  

http://www.4shared.com/video/oazgGKMc/TerraSolLuaPerspPeq.htm 

http://www.4shared.com/video/oazgGKMc/TerraSolLuaPerspPeq.htm
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- Aplicativos do Phet: “Gravidade e Órbitas”, simulando os movimentos com 

gravitação e sem gravitação da Lua e de um satélite artificial em torno da Terra e desta 

em torno do Sol; “Força Gravítica”, simulando a variação da Força Gravitacional entre 

dois corpos em função de suas massas e da distância que os separa, disponíveis no 

site PHET (<htpp://phet.colorado.edu>). 
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Um aspecto que merece destaque trata da facilidade de acesso e a 

possibilidade de rodar a simulação em qualquer equipamento sem a necessidade de 

recursos altamente específicos. Todas as simulações podem ser usadas diretamente 

na página principal, mas também é permitido o download. Elas são geralmente 

desenvolvidas em Flash e, se o computador não tiver o plug-in, o usuário é direcionado 

a baixar e instalar o recurso na sua máquina de forma simples. 

- Diversas figuras (em anexo) sobre os tópicos estudados, de livre acesso. 

- Computador e Datashow para exibição dos vídeos, simuladores e figuras. 

 

- Etapas da Atividade e Procedimentos 

 

A seguir, está apresentado o fluxo dos procedimentos da sequência didática 

para a realização das atividades, em cada uma das aulas. 
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PREPARAÇÃO. 
Apresentação do tema e do conteúdo. 

Apresentação da metodologia. 
Explicação e distribuição dos roteiros. 

Aula 3- Gravitação 
Universal. 

Aula 2 – O nosso Sistema 
Solar. 

Aula 1 – Consequências 
dos movimentos da Terra 

e da Lua. 

Exibir vídeo EP.14. (alunos 
realizam tarefas 2.1) 

Executar aplicativo 
“Gravidade e Órbitas” do 
Phet com/sem vetor força 

gravitacional. (alunos 
realizam tarefas 3.1) 

Exibir vídeos EP.21, 
EP.19 e EP.13.(alunos 

iniciam tarefa 1.1) 

Exibir vídeo EP.17 (alunos 
realizam tarefas 2.2) 

Executar aplicativo de 
simulação 

TerraSolLua.(alunos 
realizam tarefas 1.2 a 

1.4) 

Executar aplicativo do 
Phet “Gravidade e Órbitas” 

com vetor velocidade 
variando de intensidade. 
(alunos realizam tarefas 

3.2). 

Exibir vídeo EP.23 (alunos 
realizam tarefas 2.3) 

Executar aplicativo do 
Phet “Força Gravítica”, 

variando massas e 
distâncias dos corpos 

(alunos realizam tarefas 
3.3) 

Exibir figura Força da 
Gravidade e Peso. 

(alunos realizam tarefa 
3.4). 

Exibir figura Peso e 
Massa (alunos realizam 

tarefas 3.5) 

Sistematização da Aprendizagem 
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A seguir, estão descritas as etapas da atividade e procedimentos: 

Preparação 

 

a) Apresentação do tema da aula e do conteúdo a ser estudado 

Apresente aos alunos o tema (Astronomia) e sucintamente os assuntos a serem 

estudados e relacione-os com os conteúdos que os futuros professores lecionarão 

(por exemplo, para o município de VR, estes conteúdos são: Movimentos da Terra e 

da Lua: Estações do Ano; Fases da Lua; Eclipses) e os conteúdos adicionais 

relacionados que julgamos estritamente necessários: O nosso Sistema Solar; 

Gravitação Universal. 

 

b) Apresentação da metodologia a ser utilizada 

O professor deverá explicar a metodologia a ser adotada, na qual os alunos, 

em dupla, receberão um roteiro com atividades em que deverão observar um vídeo, 

simulação ou figura e, em seguida, responder perguntas relacionadas ao que 

observaram, fazendo ao final de cada assunto um texto sintetizando o conteúdo. 

 

c) Distribuição e explicação dos Roteiros de Atividades 

Será distribuído um Roteiro para cada dupla de alunos. Em seguida, o professor 

deverá explicar a sequência das tarefas descritas nos Roteiros e o modo de 

preenchimento dos mesmos. 

 

Execução das tarefas pelos alunos e procedimentos do professor 

 

Após a preparação, o professor inicia a exibição do vídeo, simulação ou figura 

pertinentes, e solicita-lhes que observem com atenção ao conteúdo exibido, 
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respondendo as questões do roteiro e, ao término dessas, redigindo o resumo do 

conteúdo. Durante a execução das tarefas pelos alunos, o professor deve fomentar a 

discussão entre os pares, e intervir sempre que necessário, com alertas para 

observação de determinados detalhes pelos alunos e eventuais explicações sobre 

dúvidas surgidas. 

 

- Roteiros das atividades 

 

Os Roteiros de Atividades listam a sequência de tarefas que os alunos deverão 

executar. São três Roteiros, um para cada aula. Em cada um deles estão definidos os 

objetivos da aprendizagem e, para cada conteúdo estudado, o material (vídeo, 

aplicativo de simulação ou figura) a ser observado pelos alunos, seguido do requisito 

da descrição do entendimento do conteúdo analisado e das respectivas questões de 

orientação que servirão de base para o desenvolvimento da redação descritiva pelo 

aluno. 

O Roteiro de cada aula trata de um determinado assunto. Esse, por sua vez, 

abrange os conteúdos que denominamos de tópicos de aprendizagem para cada um 

dos quais o aluno deverá descrever o seu entendimento do conteúdo, com base nas 

observações e nas questões para orientação que deverá responder previamente, 

relacionadas aos itens de aprendizagem de cada conteúdo analisado. 

A seguir são apresentados os Tutoriais referentes às três aulas, com as tarefas 

a serem realizadas pelos alunos em cada atividade de uma aula, bem como as 

recomendações ao professor aplicador sobre as possíveis intervenções que ele 

deverá fazer na atividade. 
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TUTORIAL DA AULA 1: CONSEQUÊNCIAS DOS MOVIMENTOS DA TERRA E DA 

LUA 

 

Esta aula irá tratar de alguns fenômenos consequentes dos movimentos do 

nosso planeta e de seu satélite natural e que fazem parte das observações cotidianas 

ou eventuais dos habitantes terrestres. Os alunos poderão compreender os 

movimentos de rotação e translação terrestres e associá-los à existência dos dias e 

das noites e a duração do ano; poderão verificar que a Lua também gira em torno de 

si mesma, com período igual ao de translação em torno da Terra, compreendendo que 

o satélite apresenta sempre a mesma face para a Terra; deverão entender as 

ocorrências das estações do ano, principalmente a de verão e a de inverno, 

observando a inclinação do eixo de rotação terrestre e a maior e menor insolação em 

cada um dos hemisférios, compreendendo que é solstício de verão e de inverno bem 

como equinócio de outono e de primavera; e a mídia exibida também o auxiliará no 

entendimento das causas das fases da Lua e a características de cada uma , assim 

como na compreensão da ocorrência dos eclipses Solar e Lunar, verificando que eles 

não acontecem todos os meses nas fases nova e cheia. 

Segue a sequência das atividades propostas nos roteiros: 

 

ATIVIDADE 1: Verificando a existência dos dias, das noites e dos anos 

 

OJETIVO: Fazer o aluno conhecer e entender os dois principais movimentos 

do Planeta e suas respectivas relações com a existência dos dias e das noites e 

também com a duração dos anos. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que apresente os principais 

movimentos da Terra, assistindo aos vídeos Rotação e Translação e a simulação 

TerraSolLua respondendo as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  
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Nesta atividade, o professor deve iniciar com a exibição de um vídeo que 

apresente os movimentos de rotação e translação terrestre. Como sugestão, 

recomendamos o citado vídeo “Rotação e Translação”. Porém, como foi dito, o 

professor pode exibir outro de sua preferência, observando se ele apresenta os 

elementos necessários às respostas das questões de direcionamento. Essa exibição 

servirá como uma preparação preliminar para os alunos executarem suas tarefas 

acima listadas. Durante a exibição do filme, o professor deve alertar os alunos para 

os movimentos de rotação e translação (ou revolução) terrestres e suas respectivas 

durações. 

Enquanto os alunos realizam a atividade, o professor coloca em execução a 

simulação TerraSolLua, para reforçar o entendimento acerca dos movimentos 

terrestres. 

 

ATIVIDADE 2: Verificando as estações do ano 

 

OBJETIVOS:  

- Apresentar aos alunos a dinâmica do movimento da Terra em torno do Sol. 

- Buscar o entendimento do aluno de que a intensidade da insolação nos dois 

hemisférios é diferente num mesmo período do ano, consequência da inclinação do 

eixo de rotação da Terra e da translação do planeta ao redor do Sol. 

- Fazer o aluno relacionar cada uma das estações do ano no hemisfério Sul 

com a posição do planeta durante a sua translação ao redor do Sol. 

-Buscar o entendimento dos fenômenos Solstícios e Equinócios relacionados 

aos inícios das estações do ano nos hemisférios. 

- Mostrar aos alunos que a duração dos dias é diferente nas diversas regiões 

do planeta, em consequência das estações do ano e da variação das intensidades da 

insolação na superfície terrestre de cada local, função da latitude do mesmo. 
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TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que apresente as quatro 

estações do ano, porque elas ocorrem e estão em oposição em cada um dos 

hemisférios (enquanto é verão num hemisfério, é inverno no outro; enquanto é 

primavera num, é outono noutro); deverá também discorrer sobre os fenômenos que 

marcam o início de cada uma das estações. Deve assistir ao vídeo Terra e a simulação 

TerraSolLua, e responder as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Com a finalidade de preparar os alunos para as tarefas, esta atividade se inicia 

com a exibição prévia do vídeo Terra (ou outro de preferência do professor). Durante 

a apresentação do vídeo, os alunos deverão ser alertados para a inclinação do planeta 

enquanto translada em torno do Sol, recebendo mais energia solar, ora num 

hemisfério, ora no outro. Em seguida, o professor processa a execução da simulação 

TerraSolLua, para ilustrar os citados fenômenos, e possibilitar que os alunos 

respondam as questões solicitadas. Durante a simulação, o professor deverá chamar 

a atenção dos alunos para a maior ou menor absorção solar nos hemisférios e para 

os fenômenos referentes aos inícios das estações. 

 

ATIVIDADE 3: Verificando as fases da lua 

 

OBJETIVOS:  

- Apresentar aos alunos a dinâmica dos movimentos da Lua em torno da Terra 

e desta em torno do Sol. 

- Apresentar ao aluno os movimentos da Lua: rotação em torno do seu próprio 

eixo e revolução (translação) em torno da Terra. 

- Fazer o aluno compreender que a Lua não tem luz própria, é iluminada pelo 

Sol, apresentando faces ora iluminadas ora escuras durante seu movimento de 

revolução ao redor da Terra. Mostrar ao aluno que uma face da Lua sempre está 

oculta aos observadores da Terra devido à conjugação dos seus movimentos de 

revolução e rotação. 
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- Levar o aluno a identificar as fases da Lua (Cheia, Nova, Crescente e 

Minguante) referentes à sua posição em relação ao Sol e à Terra. Chamar a sua 

atenção para o fato de que as fases de Lua Nova e Lua Cheia não são eclipsadas 

toda vez em que ocorrem devido à inclinação do plano de órbita da Lua em torno da 

Terra em relação ao plano de órbita da Terra em torno do Sol. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que apresente as quatro 

fases da Lua, porque elas acontecem, quais são as suas características; deve 

comentar também o fenômeno da face oculta da Lua. Deve assistir aos vídeos Lua e 

Fases da Lua, bem como a simulação TerraSolLua, e responder as questões para 

orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Esta atividade se inicia com a exibição prévia dos vídeos “Lua” e “Fases da 

Lua” (ou outros de preferência do professor na abordagem do tópico). No primeiro 

vídeo Terra, é importante que o aluno perceba o sincronismo dos movimentos de 

translação e rotação da Lua, para entender porque somente vemos uma face desse 

satélite. Nesse momento, o professor pode simular tal sincronismo, solicitando que 

um aluno interprete a Terra girando em seu eixo e outro aluno faça o papel da Lua, 

girando em torno do primeiro (a Terra) e, simultaneamente, em torno de si mesmo, 

para mostrar que a Lua apresenta a mesma face para o planeta. Em seguida aos 

vídeos, o professor coloca em exibição o aplicativo TerraSolLua, deixando o mesmo 

processando, enquanto os alunos observam e fazem as tarefas. Durante a exibição, 

os alunos deverão ser alertados para as alterações na iluminação de uma face da 

Lua, durante a sua revolução em torno da Terra e desta em torno do Sol, 

caracterizando as quatro fases. 

 

ATIVIDADE 4: Verificando os eclipses do Sol e da Lua 

 

OBJETIVO: Fazer o aluno entender como e quando ocorrem os eclipses do 

Sol e da Lua. 
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TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva os eclipses do 

Sol e da Lua e as causas de suas ocorrências; deverá explicar também porque eles 

não ocorrem todos os meses. Assistir a simulação TerraSolLua, e responder as 

questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Nesta atividade, acreditamos que somente a simulação TerraSolLua, é 

suficiente para caracterizar o fenômeno dos eclipses e suas causas. Porém, o 

professor pode exibir vídeos, imagens ou simulações pertinentes, se assim o desejar.  

Caso os alunos não percebam a ocorrência dos eclipses durante a translação 

do sistema Terra-Lua em torno do Sol, exibidos na simulação, o professor deve 

intervir, chamando sua atenção para o evento.  

 

TUTORIAL DA AULA 2: O NOSSO SISTEMA SOLAR 

 

Nesta aula, o aluno vai aprender sobre os corpos celestes que viajam pelo 

nosso Sistema Solar; irá rever as posições dos planetas em torno do Sol, e saber 

diferenciar os outros corpos que vagueiam em torno dos planetas e da nossa única 

estrela, o Sol; e, ao final, conhecerá a localização do nosso Sistema Solar na Via 

Láctea, constatando a ínfima dimensão do planeta em que vive diante da imensidão 

do Universo. 

Segue a sequência das atividades propostas nos roteiros: 

 

ATIVIDADE 1: Conhecendo os Corpos Celestes do nosso Sistema Solar 

 

OBJETIVO: Fazer com que os alunos conheçam e saibam diferenciar os corpos 

celestes menores que gravitam dentro do nosso Sistema Solar.  
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TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva os demais 

corpos celestes que, além do Sol, os planetas e as luas, orbitam dentro do nosso 

Sistema Solar (asteroides, meteoroides, meteoritos e cometas) indicando as 

características que os definem. Assistir ao vídeo “meteoros” e responder as questões 

para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Nesta atividade, o professor deve executar a exibição de uma mídia que 

apresente os demais corpos, que juntamente com o Sol, os planetas e as luas, 

compõem o nosso Sistema Solar. Embora muitos estudantes já tenham ouvido falar 

sobre eles, a maioria desconhece as características que os diferenciam. Sugerimos o 

vídeo “meteoros”. Durante a exibição do vídeo, o professor deve intervir para se 

certificar de que os alunos entenderam bem a diferença entre cometa e meteoroide, 

visto que o vídeo não deixa isso muito claro. Da mesma forma, após a exibição, o 

professor deverá dar uma explicação para reforçar o entendimento do conceito de 

asteroide, visto que pode haver dúvidas sobre o que caracteriza esse corpo celeste. 

 

ATIVIDADE 2: Conhecendo os Planetas do nosso Sistema Solar 

 

OBJETIVO: Apresentar ao aluno o conceito de planeta e capacitá-lo a listar os 

planetas do nosso Sistema Solar, em ordem sequencial de suas distâncias ao Sol. 

Fazer o aluno compreender que o Sol é uma estrela, a única do nosso Sistema 

Solar. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva os planetas que 

compõem o nosso sistema Solar, listando as características que definem um corpo 

celeste como planeta. Assistir ao vídeo “planetas” e responder as questões para 

orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Nesta atividade, o professor deve trabalhar os planetas que compõem o nosso 

Sistema Solar. Como recurso didático para os alunos realizarem a atividade, 
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sugerimos a exibição do vídeo “planetas”, deixando a livre opção de escolha da mídia 

a ser utilizada para o aplicador. Nesta atividade, o professor deve chamar a atenção 

dos alunos para as características que definem um planeta, a saber: formato esférico, 

grandes dimensões e órbita desimpedida (sem a presença de outros pequenos corpos 

celestes). 

 

ATIVIDADE 3: Verificando a localização do Sistema Solar na Via-Láctea 

 

OBJETIVO: Mostrar ao aluno a sua localização no Universo, enfatizando a 

pequenez do ser humano diante de um possível infinito. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva a galáxia onde 

se encontra o nosso Sistema Solar, definindo previamente o que seja uma galáxia. 

Assistir ao vídeo “Via Láctea” e responder as questões para orientação de forma a 

subsidiar seu texto.  

Como descrito acima, o objetivo desta atividade é fazer os alunos se situarem 

dentro do Universo, verificando o quão ínfimos somos perante a imensidão do 

Cosmos. A mídia sugerida para orientar os alunos é o vídeo “Via Láctea”. Durante a 

apresentação do referido vídeo, uma intervenção do professor aplicador será 

necessária, para realçar a localização do nosso sistema Solar dentro da galáxia. 

 

TUTORIAL DA AULA 3: GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 

 

Nesta aula, o aluno vai aprender sobre a Força Gravitacional Universal, 

verificando a presença da mesma na interação entre dois corpos, seja na superfície 

terrestre, seja no espaço celeste, nas órbitas dos astros; irá compreender que a Força 
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da Gravidade ou Força Peso é um caso particular da Força Gravitacional Universal e 

que Força Peso e massa têm significados distintos. 

Segue a sequência das atividades propostas nos roteiros: 

 

ATIVIDADE 1: Verificando a presença da Força Gravitacional Universal 

 

OBJETIVO: Apresentar a Força Gravitacional, mostrando que a mesma tem 

caráter universal, ou seja, está sempre presente na interação entre dois corpos 

quaisquer, em todo o Universo. Evidenciar que a Força Gravitacional é responsável 

tanto pelo movimento dos corpos celestes quanto pela queda dos corpos na superfície 

terrestre. 

Mostrar as consequências que o Universo teria se não existisse a Força 

Gravitacional, em particular a importância desta força para a vida humana e do 

planeta. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva a atuação da 

Força Gravitacional Universal na interação entre o Sol e a Terra e entre a Terra e seu 

satélite natural (a Lua) ou um satélite artificial. Assistir à simulação “Gravidade e 

Órbitas” e responder as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Para a realização desta atividade, o professor deverá executar o aplicativo do 

Phet “Gravidade e Órbitas”. Primeiramente, deve ser mostrada a interação 

gravitacional entre o Sol e a Terra e entre essa e a Lua e o satélite artificial. Nesse 

momento, o professor deverá alertar os alunos para a variação da direção da força 

gravitacional, que se comporta como uma resultante centrípeta bem como a variação 

de sua intensidade conforme os tamanhos das massas dos corpos que estão 

interagindo. Após os alunos ficarem satisfeitos pelo entendimento da atuação da 

Força gravitacional, o professor deve selecionar a opção que mostra a ausência dessa 
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força na interação entre os citados corpos celestes para que sejam verificadas as suas 

consequências nos movimentos do planeta e dos satélites. 

 

ATIVIDADE 2: Verificando porque os corpos celestes “não caem” 

 

OBJETIVO: Dirimir provável dúvida que irá surgir nos alunos sobre porque os 

corpos celestes “não caem” como os outros objetos, apesar da Força Gravitacional 

também atuar sobre eles. Inicialmente, fazer o aluno entender que um satélite artificial, 

de fato, está caindo, mas não atinge a Terra, pois foi lançado com uma velocidade 

alta o suficiente para ficar orbitando ao redor do planeta. Em seguida, estender a 

explicação para os movimentos da Lua ao redor da Terra e desta e dos outros 

Planetas em torno do Sol, que entraram em órbita na criação do Universo. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva porque um 

objeto (satélite) em órbita “não cai” na Terra e nem vai para o espaço infinito (assim 

como acontece com a Lua orbitando a Terra e esta orbitando o Sol). Assistir à 

simulação “Gravidade e Órbitas” e responder as questões para orientação de forma a 

subsidiar seu texto.  

Ainda utilizando o aplicativo “Gravidade e Órbitas”, do Phet, o professor deverá 

selecionar a exibição do vetor velocidade nos movimentos e simular o lançamento do 

satélite artificial com variados tamanhos do vetor, permitindo ao aluno verificar que 

existe uma velocidade delimitada para que o satélite entre em órbita, ou seja, com 

velocidades baixas, o satélite cai sobre a Terra; com velocidades altas, ele vai para o 

espaço. Nessa simulação, o professor deve chamar a atenção dos alunos para 

mostrar que, quando a velocidade de lançamento é nula, o satélite cai na vertical sobre 

a Terra, como qualquer outro corpo abandonado próximo à superfície terrestre. O 

professor deve explicar que, assim como as massas dos corpos que interagem entre 

si, a intensidade da velocidade do corpo em órbita também influencia a intensidade 

da força gravitacional, que atua como uma força resultante centrípeta, numa relação 

diretamente proporcional (acreditamos não ser necessária nesse momento a citação 
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do quadrado da velocidade, nem a apresentação da expressão matemática da força 

centrípeta). 

 

ATIVIDADE 3: Verificando a variação da Força Gravitacional entre dois corpos 

 

OBJETIVO: Permitir ao aluno verificar quais as grandezas físicas que se 

relacionam com a Força Gravitacional e como as variações nos valores dessas 

grandezas influenciam na sua intensidade. 

Apresentar a expressão matemática do cálculo da intensidade da Força 

Gravitacional, solicitando aos alunos para que calculem a intensidade da mesma, 

quando exercida pela Terra sobre uma pessoa na superfície terrestre. Ao final, sugerir 

a comparação do valor obtido com a massa da pessoa, servindo de preâmbulo para 

a verificação da Força Peso. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva como varia as 

Força Gravitacional Universal entre dois corpos quaisquer. Assistir à simulação “Força 

Gravítica” e responder as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Para a realização desta atividade, o professor deverá executar o aplicativo do 

Phet “Força Gravítica”, mostrando a variação da força gravitacional entre dois corpos, 

em função de suas massas e da distância entre eles. Primeiramente, deve ser 

mostrada a variação da intensidade da Força Gravitacional com as massas dos 

corpos, aumentando e diminuindo os valores das massas para que os alunos 

verifiquem como elas afetam o módulo da força. Posteriormente, deve fazer o mesmo 

em relação à distância entre os corpos, simulando variações em suas medidas para 

mostrar a influência da grandeza física na intensidade da força. Deve chamar a 

atenção dos alunos de que são forças de baixa intensidade, quase desprezíveis 

quando comparadas às da interação entre os corpos celestes. Deve também mostrar 

que são forças de mesma intensidade, obedecendo o Princípio da Ação e Reação (3ª 

lei de Newton). E ao final, o professor deve selecionar no aplicativo as massas dos 
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dois corpos (100 kg, cada) e a distância entre eles (4 m) e intervir para auxiliar as 

equipes a calcularem a Força Gravitacional entre os corpos utilizando tais dados e a 

compararem seus resultados com o apontado pela simulação. Embora sejamos contra 

a utilização de calculadoras eletrônicas em qualquer atividade do Ensino Médio, 

sugerimos sua permissão de uso nesse caso, para agilizar a tarefa dos alunos e para 

que consigam o resultado a contento. 

 

ATIVIDADE 4: Força da gravidade ou força peso (P) 

 

OBJETIVO: Definir o que é Força da Gravidade ou Força Peso, relacionando-

a com a Força Gravitacional através do cálculo de suas intensidades. 

Verificar o porquê da aceleração da gravidade ter um valor aproximado de 10 

m/s2 na superfície terrestre. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva o conceito de 

Força da Gravidade, também denominada Força Peso, como ela é calculada e qual a 

relação dela com a Força Gravitacional Universal. Observar a imagem exibida para 

responder as questões de orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Nesta atividade, o objetivo é relacionar a Força da Gravidade ou Força Peso 

com a Força Gravitacional Universal, fazendo os alunos concluírem que são uma 

mesma força. Para tal, optamos por exibir uma tela (imagem) com a tradicional figura 

de uma maçã caindo, para ilustrar a ação da Força da Gravidade ou Força Peso 

exercida pela Terra sobre um corpo próximo à sua superfície. Também na mesma tela 

foi incluído um pequeno texto para mostrar que esta força é um caso particular da 

Força Gravitacional Universal aplicada na interação da Terra (ou de um outro corpo 

de grande massa, como por exemplo, a Lua) com um corpo nas suas vizinhanças. O 

professor deve chamar a atenção dos alunos sobre a equivalência das expressões 

matemáticas utilizadas para calcular a Força Peso (P=m.g) e a Força Gravitacional 

(FG= G. MT. m / ( RT + h)2, mostrando que g (aceleração da gravidade na superfície 
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terrestre) = G. MT / (RT + h)2 = 9,8 m/s2, sendo G a constante gravitacional universal; 

MT, a massa da Terra; RT, o raio da Terra e h=0 (considerando o corpo sobre a 

superfície terrestre). Para isso, o professor deve fazer o cálculo para mostrar que a 

aceleração da gravidade (g) é igual e substitui o termo constante G.MT/(RT)2 no cálculo 

da força da gravidade ou força peso. 

 

ATIVIDADE 5: Diferenciando Peso e Massa 

 

OBJETIVO: Permitir ao aluno diferenciar as duas grandezas físicas, conhecer 

os instrumentos que as medem e suas respectivas unidades de medida. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva a diferença entre 

as grandezas físicas Peso e Massa. Para isso, observar a imagem exibida para 

responder as questões de orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Essa última atividade irá trabalhar a questão da diferenciação entre Peso e 

Massa, que para muitos estudantes são termos iguais, “é a mesma coisa”. Optamos 

por produzir uma tela, exibindo as diferenças entre essas grandezas físicas através 

de um pequeno texto apresentando suas respectivas unidades de medida e com 

figuras alusivas aos seus respectivos aparelhos de medição, no caso dinamômetros 

e balanças. Na última tarefa dos alunos, o professor deverá auxiliá-los no cálculo de 

seus pesos na Lua, reforçando o reconhecimento de tal diferença. 

 

Sistematização da aprendizagem 

 

Ao final da descrição dos tópicos de aprendizagem estudados, ou seja, das 

atividades previstas em uma parte (ou aula), o professor deverá fazer uma 

sistematização dos itens de aprendizagem trabalhados, explicando os respectivos 
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conteúdos e verificando, em diálogos com os alunos, os possíveis erros de 

entendimento ocorridos, solicitando, se for o caso, a revisão das respostas dos 

questionários e das descrições realizadas. Essa revisão deve ser feita no anverso das 

folhas que contém os respectivos roteiros.  

A sistematização final dos conteúdos feita pelo professor pode ser conduzida 

através de explanação teórica suportada com a reexibição dos vídeos, no todo ou em 

parte, com a reapresentação da simulação ou com telas contendo figuras e imagens 

alusivas ao conteúdo explicado, sugeridas nos arquivos (cada arquivo se refere a uma 

aula ou sessão, contendo as respectivas imagens ou figura a serem utilizadas). 

 

Recomendações finais 

 

Durante as atividades de observação e descrição do entendimento do conteúdo 

pelos alunos, o professor deverá assumir o papel de orientador do processo. Ele 

deverá dirimir as dúvidas dos alunos quanto ao entendimento do material exibido, 

prestar esclarecimentos quanto à eventuais dificuldades de interpretação de algum 

requisito do roteiro. Isto significa dizer que ele não deverá responder diretamente as 

questões solicitadas, mas sim fazer com que os alunos discutam entre si e concluam 

sobre a compreensão de um determinado assunto. Ou seja, deverá atuar como um 

facilitador da aprendizagem. 

O professor deve controlar o tempo para a execução das atividades de cada 

tópico de aprendizagem. Deve dar tempo suficiente para permitir que os alunos 

possam entender com clareza o assunto em pauta exibido, possam discutir entre os 

pares e elaborar com calma suas redações. Se for necessário, seja porque os alunos 

solicitaram ou mesmo porque o professor percebeu que ainda pairam dúvidas na 

classe, os vídeos, as simulações ou as figuras devem ser reexibidos. 

Simultaneamente, deve-se administrar o tempo de duração de cada atividade para 

que não exceda o tempo de aula, lembrando que deve disponibilizar algum tempo 

para, ao final da atividade, realizar a sistematização dos conteúdos, procedimento que 

se constitui num reforço fundamental ao aprendizado.  
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As atividades podem ser realizadas individualmente ou em grupo, mas de no 

máximo, 02 alunos (em dupla). 

Sugerimos que a duração média de aplicação de cada uma das aulas seja de 

100 minutos (02 aulas de 50 minutos cada), podendo ser acrescido ou reduzido a 

critério do aplicador, em função do desempenho da turma e de outros fatores 

eventuais. Essa duração foi o tempo que utilizamos na realização das atividades de 

cada aula ou sessão. 

É importante alertar que, apesar do Manual de Aplicação fixar regras de 

utilização, o seu objetivo principal é fornecer uma sugestão de metodologia a ser 

aplicada no processo e cuja finalidade é transformar o professor em facilitador do 

processo, fazer o aluno participar da aula, trabalhar em grupo e saber argumentar por 

escrito. 

Finalizando, convém ressaltar que é de suma importância para o sucesso da 

aplicação deste produto um bom planejamento e preparação da aula, principalmente 

quanto à verificação da disponibilidade de sala (se existir sala de informática, deve ser 

previamente reservada) e do funcionamento dos equipamentos a serem utilizados 

(computador, Datashow, etc..), evitando-se assim perda de tempo, o que pode 

comprometer a aplicação e, em consequência, a aprendizagem dos alunos. 

  



46 

III - REVISÃO TEÓRICA DOS TÓPICOS DE ASTRONOMIA ESTUDADOS 

 

Em nosso trabalho, os conteúdos do tema Astronomia abordados foram: 

- Fenômenos consequentes dos Movimentos da Terra e da Lua. 

- O nosso Sistema Solar. 

- Gravitação Universal. 

Eles foram escolhidos visando atender, além do currículo mínimo e a 

formação cidadã, os conteúdos previstos na grade curricular da educação municipal, 

que os futuros professores terão que ensinar nas aulas de ciências das primeiras 

séries do Ensino Fundamental. 

Apresentamos a seguir uma breve explanação sobre o tema, resumindo alguns 

fenômenos relacionados aos itens acima citados, seguindo a referência dos livros 

Curso de Física Básica (NUSSENZVEIG, 2002) e Física Ensino Médio (MÁXIMO; 

ALVARENGA, 2007). 

 

Fenômenos Consequentes dos Movimentos da Terra e da Lua 

 

Dentre vários movimentos que nosso planeta apresenta, dois deles 

influenciam destacadamente situações percebidas pelos terrestres: o de rotação e o 

de translação (ou revolução). Eles determinam os dias e as noites, assim com as 

estações do ano. E, conjugados com os movimentos de rotação e translação do nosso 

único satélite, a Lua, são responsáveis pelos fenômenos das fases da Lua e os 

eclipses. A seguir, faz-se uma breve descrição dos citados fenômenos.  

Principais Movimentos da Terra e da Lua 
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 - Movimento de Rotação da Terra 

O movimento de rotação da Terra é o que ela executa em torno do seu próprio 

eixo, que está inclinado de 23,5º em relação a um plano vertical imaginário que passa 

pelo seu centro e pelo centro do Sol. Esse movimento tem a duração aproximada de 

1 (um) dia, ou seja, 24 horas. Assim sendo, o movimento de rotação da Terra é a 

causa da ocorrência dos dias (quando parte do globo terrestre é iluminado pela nossa 

estrela, o Sol) e das noites (quando a mesma parte não recebe a luz solar). Na Figura 

1, a seguir, está ilustrado o movimento de rotação da Terra. 

 

FIGURA 1. Movimento de Rotação da Terra. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 – Movimento de Translação da Terra 

É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, em uma órbita elíptica, 

mas quase circular. Sua duração (período) é de aproximadamente 365 dias, o que 

determina os anos terrestres. Esse movimento aliado à inclinação do eixo terrestre 

acima citada é responsável pela ocorrência das estações do ano, conforme descrito 

no item 1.2. O esquema da Figura 2 a seguir mostra a translação da Terra, com o seu 

eixo de rotação inclinado, em torno do Sol. 
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FIGURA 2. Movimento de Translação da Terra. 

Fonte: <http:www//plus.google.com>. 

 

- Movimentos de Rotação e Translação da Lua 

Os dois movimentos do nosso satélite são síncronos, isto é, o tempo que a 

Lua gasta para dar uma volta em torno do seu eixo (rotação) é praticamente o mesmo 

que ela leva para transladar em torno da Terra, num período de aproximadamente 28 

dias. Devido a essa coincidência, a Lua apresenta sempre uma mesma face para o 

nosso planeta, conforme mostrado no esquema da Figura 3 a seguir: 

 

 

FIGURA 3. Movimentos de Rotação e Translação da Lua. 

Fonte: O próprio autor. 
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As Estações do Ano 

 

Como citado, esse fenômeno é consequência da translação da Terra em torno 

do Sol combinado com a inclinação do eixo de rotação terrestre. Tal inclinação faz 

com que ao longo da translação anual da Terra em torno do Sol, um dos hemisférios 

absorva com mais intensidade que o outro a radiação solar incidente. Assim, enquanto 

é verão num hemisfério, é inverno no outro. A maior ou menor absorção da radiação 

solar se deve conforme, respectivamente, à incidência solar mais perpendicular ou 

mais inclinada em relação à superfície terrestre; comparativamente seria como o “sol 

do meio-dia“, cujos raios incidem mais perpendicularmente (‘a pino’), esquentando 

mais a superfície terrestre e, ao contrário, o “sol da manhã”, cuja radiação incide mais 

inclinada, esquentando menos o planeta. Já nas estações outono e primavera, a 

intensidade de absorção da radiação solar é a mesma nos dois hemisférios. 

As Figuras 4-a e 4-b abaixo ilustram, respectivamente, a maior e menor 

absorção da radiação solar pela superfície terrestre (situações que definem o verão e 

o inverno em cada hemisfério) e a ocorrência das estações do ano. 

 

Figura 4–a. Incidência Solar nos Hemisférios. 

Fonte: <commons.wikimedia.org/wiki/">WikimediaCommons> 
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FIGURA 4-b. As Estações do Ano. 

Fonte: (blog.embracon.com.br). 

O início das estações verão e inverno, em cada hemisfério, é marcado pelo 

fenômeno do Solstício, que representa a ocorrência do dia mais longo e da noite mais 

curta no início do verão (solstício de verão) ou do dia mais curto e a noite mais longa 

no início do inverno (Solstício de inverno). Assim, em torno do dia 22 de dezembro 

ocorre o Solstício de verão no hemisfério Sul - quando a radiação solar é absorvida 

com maior intensidade (incide com a menor inclinação, mais próximo à perpendicular 

sobre o Trópico de Capricórnio, situado no nosso hemisfério) - e, simultaneamente, o 

Solstício de inverno no hemisfério norte. E próximo ao dia 20 de junho, o fenômeno 

se inverte: o nosso hemisfério observa o Solstício de inverno, enquanto no hemisfério 

Norte se dá o solstício de verão, quando a radiação solar é absorvida mais 

intensamente (incidindo com a menor inclinação sobre o Trópico de Câncer). 

O círculo que representa a órbita aparente do Sol na esfera celeste chama-se 

eclíptica e é descrito no sentido anti-horário (oposto ao do movimento diurno 

aparente), ou seja, cada dia o Sol se põe um pouco mais ao leste. A explicação da 

eclíptica e das estações do ano decorre do eixo de rotação da Terra não ser 

perpendicular ao plano de sua órbita ao redor do Sol. O eixo da Terra tem uma direção 

fixa no espaço, a da estrela Polaris. Essa direção prolongada ao longo do plano da 

órbita faz um ângulo de 23,5º com a normal a esse plano, que é o mesmo da eclíptica. 

É verão no hemisfério sul quando, devido à obliquidade do eixo, os raios solares 

atingem a Terra no Trópico de Capricórnio, a 23,5º ao sul do Equador. 
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Já o início das estações outono e primavera são marcados pelo fenômeno do 

equinócio (duração igual do dia e da noite), quando os raios solares incidem sobre a 

linha do equador terrestre com a menor inclinação, sendo mais intensamente 

absorvidos na zona intertropical, gerando uma uniformidade quanto à quantidade de 

luz e calor recebida pelos dois hemisférios. Isso acontece porque o plano da eclíptica 

está inclinado de 23,5º em relação ao equador celeste, e corta esse plano em dois 

pontos caracterizando os equinócios. 

Dessa forma, próximo ao dia 20 de março, ocorre o equinócio de outono no 

hemisfério sul e o de primavera no hemisfério norte; e aproximadamente, no dia 22 de 

setembro, os equinócios de primavera e de outono, respectivamente, nos hemisférios 

sul e norte. Nesses dias, o Sol está em pontos da eclíptica em que ele se ergue 

exatamente a leste e se põe exatamente a oeste e em que ele passa tempos 

exatamente iguais acima e abaixo do horizonte, ou seja, em que a duração do dia é 

igual à da noite. 

A seguir, a Figura 5 ilustra os citados fenômenos: 

 

FIGURA 5. Solstícios e Equinócios. 

Fonte: educacao.uol.com.br. 
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Fases da Lua 

 

Como se sabe, a Lua, assim como os planetas, não tem luz própria. Ela 

aparece iluminada para nós porque reflete a luz recebida do Sol. É essa iluminação 

que determina as suas fases (nova, crescente, cheia e minguante). A ocorrência 

dessas dependem da posição da Lua em relação ao Sol e à Terra enquanto translada 

em volta da Terra e, as duas juntas (sistema Terra-Lua), em torno do Sol. 

Na fase nova, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. Ela aparece nos 

céus durante o dia, mas é difícil sua visualização porque a sua face iluminada não 

está voltada para a Terra. Na fase cheia, ela se posiciona atrás da Terra, em oposição 

ao Sol, ou seja, a Terra fica entre o Sol e a Lua; ela aparece nos céus à noite, com a 

face toda iluminada. A fase crescente acontece entre as fases nova e cheia, enquanto 

a fase minguante aparece entre as fases cheia e nova. 

As fases crescente e minguante podem ser diferenciadas uma da outra pelo 

formato da parte da face iluminada. Para nós, habitantes do hemisfério Sul, a fase 

crescente aparece como a letra “C”, enquanto a minguante como a letra “D”. Isto é 

devido ao posicionamento dos hemisférios em relação à Lua, em que a vista do 

satélite para um hemisfério é contrária a do outro (como se fosse invertida, de cabeça 

para baixo). 

O esquema da Figura 6 a seguir representa as quatro fases da Lua. 
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FIGURA 6 – As Fases da Lua. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Na realidade, não existe uma fase fixa da Lua, a cada sete dias, como aparece 

nos calendários. A cada dia, a Lua está evoluindo de uma fase para outra, enquanto 

translada em torno da Terra e ambas em torno do Sol. 

Outro detalhe importante é que a órbita da Lua em torno da Terra não está no 

mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol. Se assim não fosse, todo mês 

ocorreriam eclipses, tanto do Sol (quando a Lua estivesse entre o Sol e a Terra, na 

fase de Lua Nova) quanto da Lua (quando a Terra estivesse entre a Lua e o Sol, na 

fase de Lua cheia). A Figura 7 a seguir ilustra o fenômeno. 
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FIGURA 7. Plano de Órbita da Lua. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Os eclipses 

 

Os eclipses acontecem quando os três astros se alinham sobre uma linha 

imaginária (chamada de “nodo orbital” ou “linha dos nodos”), formada pela interseção 

do plano da órbita da Lua em torno da Terra (sistema Terra-Lua) com o plano da órbita 

da Terra em torno do Sol (sistema Terra-Sol). 

Nesse alinhamento, quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, encobrindo total 

ou parcialmente a vista do Sol para uma determinada região da Terra, tem-se o eclipse 

do Sol; e quando a Lua se “esconde” do Sol atrás da Terra, tendo sua vista tapada 

total ou parcialmente para uma determinada região do planeta, tem-se o eclipse da 

Lua. 

Convém frisar que esse alinhamento em cima da “linha dos nodos” não ocorre 

todos os meses, ou seja, não ocorrem eclipses todos os meses. Por ano, ocorrem no 

mínimo dois eclipses (solares) e, no máximo, 2 lunares e 5 solares ou 3 lunares e 4 

solares. Os eclipses lunares, embora sejam menos frequentes que os solares, são 

mais visualizados porque podem ser vistos de qualquer ponto da Terra, bastando que 

a Lua esteja acima do horizonte (INPE). 

A figura 8 confirma o que foi acima exposto e mostra a ocorrência dos dois 

tipos de eclipses. 
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FIGURA 8- Ocorrência de Eclipses. 

Fonte: www.ufrgs.br. 

 

O Nosso Sistema Solar 

 

Sobre esse assunto foram apresentados os corpos celestes que gravitam em 

torno do Sol, formando o nosso Sistema Solar. São eles: os planetas, as luas, os 

cometas, os asteroides, os meteoroides e os meteoritos. Também foi mostrado o 

posicionamento do Sistema Solar na nossa galáxia, a Via Láctea. 

 

Os Corpos Celestes do Nosso Sistema Solar 

 

O nosso Sistema Solar é constituído pelo Sol e, orbitando ao seu redor, os 

planetas com suas luas, além de corpos menores, como cometas, asteroides e 

meteoroides. 

A seguir, estão descritas as características que definem cada um desses 

astros: 

- Sol: é a única estrela do nosso Sistema Solar. Ele gera energia 

eletromagnética através de reações termonucleares (fusão de átomos de hidrogênio) 

em seu interior. 



56 

- Planetas: têm formato esférico, grandes dimensões (diâmetros acima de 

4000 km, aproximadamente) e com órbitas desimpedidas, ou seja, sem a presença 

de outros corpos colidindo com eles. 

- Planetas-Anões: têm formato esférico, mas com dimensões e massas 

memores que as dos planetas, e suas órbitas são dificultadas (ex: Plutão, Ceres, ...). 

- Luas: orbitam um planeta. 

- Cometas: é uma espécie de sobra da formação dos planetas gasosos 

(Júpiter, Netuno, etc.…); formado por gases, gelo, poeira e pequenos fragmentos 

rochosos, que se desprendem ao passar próximo do Sol, refletindo a luz solar. 

- Asteroides: é uma espécie de sobra da formação dos planetas rochosos 

(Terra, Marte, ...); é constituído de material rochoso. Possuem diâmetros variando de 

1 (um) a centena de quilômetros.  

- Meteoroides: são fragmentos de materiais que têm origem nas ejeções dos 

cometas, nas colisões dos asteroides ou mesmo serem sobras da criação do Sistema 

Solar. Possuem dimensões significativamente menores que um cometa/asteroide. 

- Meteoro: não é um corpo em si, mas sim uma luz emitida pela queima de 

um meteoroide quando entra na atmosfera terrestre; é erroneamente chamado de 

“estrela cadente”. 

- Meteorito: é parte de um meteoroide que não foi totalmente desintegrado 

ao entrar na atmosfera e atingir a superfície terrestre. 

No esquema da Figura 9 apresentamos uma ilustração dos principais corpos 

celestes que compõem o Sistema Solar. 

 

             
Sol (viendomasalla. 
blogspot.com) 

Planeta (Pixabay.com) Planeta-anão (www. 
dailygalaxy.com) 
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Figura 9 – Corpos celestes do nosso sistema solar. 

 

Os Planetas do Nosso Sistema Solar 

 

Com o rebaixamento de Plutão à categoria de planeta-anão, o nosso Sistema 

Solar conta atualmente com oito (8) planetas, que são os seguintes, na ordem 

crescente das suas distâncias ao Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano e Netuno. O maior deles é Júpiter e o menor Mercúrio. Eles orbitam em torno 

do Sol, com velocidades e períodos de translação diferenciados: Mercúrio, o mais 

próximo executa uma volta completa em torno do Sol com 88 dias terrestres, enquanto 

Netuno tem o maior período de translação, com 84 anos terrestres.  

Segue (Figura 10) uma ilustração do Sol e os planetas que gravitam em seu 

entorno. Esta figura não reflete a escala de distâncias. 

Lua (pixabay.com) Cometa (genia.ge) asteroide (en.wikipedia.org) 

Meteoroide (lakeudenursa.fi) Meteoro (en.wikipedia.org) 

com.br 

meteorito (blogdovladimir. 
wordpress.com) 
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FIGURA 10 – O Sol e os Planetas. 

Fonte: pt.slideshare.net. 

 

A Via Láctea 

 

A Via láctea é uma galáxia (aglomerado de estrelas) dentre as tantas que 

existem no Universo. No seu interior, está situado o nosso Sistema Solar, um ponto 

minúsculo que se localiza entre o seu centro e a sua periferia, numa distância de 

33000 anos-luz do centro galáctico. Isso significa que um corpo se movendo à 

velocidade da luz (aproximadamente 300000 km/s), levaria 33000 anos para percorrer 

essa distância, o que equivale a 2/3 do raio galáctico, aproximadamente. 

 

FIGURA 11. A Via Láctea. 

Fonte: pt.wikipedia.org. 
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Gravitação Universal 

 

Toda a matéria existente no Universo está interagindo entre si devido ao 

fenômeno da Gravitação Universal. Essa interação acontece através de uma força de 

atração entre cada par de corpos denominada Força Gravitacional Universal, cuja 

intensidade varia de acordo com as massas dos corpos e a distância entre eles. A 

interação gravitacional entre dois corpos pode ser entendida como um par, ação e 

reação, ou seja, a força que atua num corpo tem a mesma intensidade e direção da 

que atua no outro, porém com sentido contrário. 

A Força Gravitacional não é percebida na interação entre dois corpos 

quaisquer na superfície terrestre porque sua intensidade é muito pequena, 

desprezível, devido às pequenas massas desses corpos. Mas, sua manifestação pode 

ser notada quando pelo menos um dos corpos tem massa considerável. É o caso da 

interação de um corpo qualquer de pequena massa com o planeta Terra, que o atrai 

e tende a mantê-lo em sua superfície (fenômeno comum no cotidiano conhecido como 

queda dos corpos); nessa interação, a Força Gravitacional entre o planeta e um corpo 

nas vizinhanças de sua superfície, é denominada Força da Gravidade ou Força Peso. 

No caso da interação entre dois corpos de grandes massas, como o Sol e um planeta, 

ou um planeta e um satélite, ou ainda outros dois corpos celestes, a Força 

Gravitacional assume valores de grande intensidade.  

Por esse motivo, a Astronomia sempre esteve diretamente relacionada com a 

teoria da Gravitação, pois esta trata de uma das quatro únicas interações 

fundamentais conhecidas, de todas, a mais fraca, que só é perceptível na escala 

Astronômica (NUSSENSVEIG, 2002). 

A seguir, estão descritos alguns aspectos importantes a respeito da Força 

Gravitacional Universal. 
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Atuação da Força Gravitacional Universal entre Corpos Celestes 

 

A Força Gravitacional Universal é responsável pela órbita de um corpo celeste 

ao redor de outro, como por exemplo, dos planetas em torno do Sol, da Lua em torno 

da Terra, etc. Ela atua como uma força resultante centrípeta (direcionada para o centro 

do corpo orbitado), impondo ao corpo em órbita uma aceleração homônima, 

responsável pela variação a cada instante da direção de sua velocidade, que é sempre 

tangencial à trajetória que realiza. Uma situação semelhante ao movimento de uma 

pedra girando presa num fio, onde a força resultante centrípeta, nesse caso, é a força 

de tração que o fio exerce na pedra, conjugada com a força da gravidade ou força 

peso exercida pela Terra sobre a pedra. 

A Força Gravitacional Universal atua como uma espécie de organizadora do 

Universo, mantendo uma harmonia quase perfeita nos movimentos dos astros. Se 

esta força não existisse, todos os corpos, desde os enormes até os minúsculos, 

incluindo os terráqueos, estariam vagando pelo espaço infinito, numa trajetória 

retilínea com velocidade constante, conforme a primeira lei de Newton. As ilustrações 

das Figuras 12-a, 12-b, 12-c e 12-d a seguir mostram as diferentes atuações da Força 

Gravitacional Universal: 

 

FIGURA 12-a. Sol atraindo o Planeta. 

Fonte: O próprio autor. 

 

A força de atração do Sol 
proporciona a força centrípeta, 
que mantém o planeta em 
órbita. 
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FIGURA 12-b. Terra atraindo a Lua. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

FIGURA 12-c – Terra atraindo um objeto (maçã). 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

A Terra atrai a Lua com uma 

força da mesma natureza 

que a força com que o Sol 

atrai os planetas. 

 

O planeta Terra também 

exerce a força gravitacional 

sobre a maçã ou qualquer 

outro objeto, atraindo-os para 

o seu centro. 
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FIGURA 12-d. Uma pessoa atraindo outra. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Variação da Força Gravitacional 

 

Como descrito, a Força Gravitacional Universal varia com as massas dos 

corpos em interação e com a distância que os separa. Mais precisamente, é 

diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. A constante de 

proporcionalidade entre essas variáveis é denominada Constante Gravitacional 

Universal, representada pela letra “G” e tem valor igual a 6,67. 10-11 N.m2/kg2.. 

Assim, a expressão matemática de sua intensidade é dada por: 

FG = G.m1.m2 / d2.                                                 (eq. 01) 

Aplicando a expressão acima, verifica-se que a Força Gravitacional entre dois 

corpos de pequena massa é muito pequena, imperceptível. Como, por exemplo, entre 

duas pessoas de 60 kg, distantes 2 m entre si, a intensidade dessa força é:  

FG = 6,67.10-11. 60.60/22 = 0,00000006 N 

(valor desprezível comparado à força que a Terra exercer sobre uma pessoa). 

 

 

A força gravitacional existe 

também entre duas pessoas, 

mas é muito pequena, devido 

às suas pequenas massas. 
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Por que os Corpos Celestes “não caem”? 

 

Na realidade, os corpos celestes estão caindo quando orbitam um outro corpo 

maior. Ou seja, suas respectivas órbitas são trajetórias de queda ao redor do corpo 

orbitado. Para o corpo ficar em órbita “caindo”, ele deve ter uma velocidade de 

revolução adequada, determinada em função da massa do corpo orbitado e do raio 

de sua trajetória (distância entre o seu centro e o centro do corpo orbitado), que faz 

com que a força centrípeta resultante seja a própria força gravitacional atuante nos 

corpos em interação, responsável pela manutenção da órbita. Por exemplo, para um 

satélite artificial ser colocado orbitando em torno da Terra, ele deve ser lançado e 

permanecer com uma velocidade pré-definida, definida como velocidade de escape, 

calculada em função das variáveis acima citadas, da seguinte maneira: 

Com base na eq. 1, a Força Gravitacional entre a Terra e o satélite é dada 

por:  

FG= G.MT.m/r2                                                    ( eq. 02 ), 

onde MT é a massa da Terra, m é a massa do satélite e r o raio da órbita, 

distância entre o centro do planeta e a posição definida para a órbita do satélite, ou 

seja, a soma do raio da Terra com a altura da órbita ( RT + h). 

E a Força Centrípeta é dada por Fc = m.v2/r                                        (eq. 03) 

onde m é a massa do satélite, v é a velocidade de escape a ser calculada e r 

o raio da órbita. 

Como a Força Gravitacional deve ser a Força Centrípeta resultante sobre o 

satélite de modo a mantê-lo em órbita, tem-se, igualando as equações 2 e 3 e 

resolvendo para v: 

m.v2/r = G.MT.m/r2 >>>> v = √ ( G.MT/ r ) ou  v = √ ( G.MT/RT + h ).                 (eq. 04 ) 

Obs: Para evitar o atrito com a atmosfera terrestre, a altura de lançamento do 

satélite é cerca de 36.000 km. Substituindo esse valor e os valores G= 6,67.10-11, MT= 
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6,0.1024 e RT= 6400 km na equação 4, calcula-se a velocidade de escape, que é de 

10.800 km/h, aproximadamente.  

Verifica-se que tal velocidade não depende da massa do satélite, mas sim da 

massa da Terra e da altura que se deseja para a sua trajetória. Se a velocidade de 

lançamento for menor do que a determinada, o satélite não entrará em órbita, mas 

cairá, literalmente sobre a superfície do planeta, como qualquer corpo abandonado 

em suas vizinhanças; ao contrário, se a velocidade for muito maior que a definida, o 

satélite sairá da órbita e seguirá em linha reta para o espaço. A Figura 13 ilustra o 

lançamento de um satélite ou um objeto qualquer:  

 

FIGURA 13. Lançamento de um satélite. 

Fonte: www.spacecentre.nz . 

 

Nas trajetórias A e B, a velocidade de lançamento foi pequena, menor do que 

necessária e o corpo cai sobre a Terra. Nas trajetórias C e D, a velocidade de 

lançamento foi dentro da faixa adequada e o corpo entrou em órbita. Finalmente, na 

trajetória E, a velocidade de lançamento foi maior do que a apropriada, e o corpo vai 

para o espaço. 

No caso das órbitas dos corpos celestes naturais, como por exemplo, da Lua 

em torno da Terra ou desta e de outros planetas em torno do Sol, evidentemente que 

não houve “lançamentos”. As órbitas se estabeleceram na origem do Universo, após 

http://www.spacecentre.nz/
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a formação dos astros celestes que, por sua vez, também foi motivada pela Gravitação 

Universal. 

 

Força da Gravidade ou Força Peso 

 

É um caso particular da Força Gravitacional Universal, quando a interação 

ocorre entre um corpo de grande massa (como, por exemplo, um planeta) e um outro 

corpo de massa menor situado nas suas vizinhanças. É o caso da interação entre o 

nosso planeta Terra e um corpo próximo ou sobre a sua superfície. A expressão 

matemática para o cálculo da Força da Gravidade ou Força Peso (representada pela 

letra “P”) exercida pela Terra sobre um corpo de massa m situado na sua superfície 

é:  

P = m .g.                                                                 ( eq. 05) 

A equação acima é derivada a partir da equação 1 de cálculo da Força 

Gravitacional, da seguinte maneira: 

Fazendo m1=MT, m2=m  e d= (RT + h) na eq. 1, tem-se: 

P = FG =  G.MT.m / ( RT + h ) 2                                      (eq. 06) 

Considerando h=0 (corpo situado na superfície terrestre) na eq. 5, tem-se: 

P = FG = G.MT.m / RT
2                                               (eq. 07) 

Mas G.MT/RT
2 = constante=  g                                                             (eq. 08) 

onde g é a aceleração da gravidade local (vale aproximadamente 9,8 m/s2   na 

superfície terrestre). 

Então: P = FG= m.g 

Assim, Força Gravitacional, Força da Gravidade e Força Peso são uma 

mesma força. 
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Observações: 

a) Analisando a equação 8, verifica-se que quanto maior a altura da órbita do 

corpo em relação à superfície terrestre, menor a aceleração da gravidade e, em 

consequência, também a Força da Gravidade ou Força Peso. 

b) Ao se calcular a força da gravidade na superfície da Terra, admite-se que 

toda a massa da Terra está concentrada em seu centro. Newton conseguiu 

demonstrar que uma distribuição esfericamente simétrica de massa (como a Terra) 

atrai uma partícula externa como se toda a massa da distribuição estivesse 

concentrada em seu centro, quando a força de atração é uma força central 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a partícula e o centro da 

esfera. 

Demonstra-se esse resultado aplicando-se o princípio da superposição, em que 

a força gravitacional resultante que atua sobre uma determinada partícula num 

sistema de partículas é dada pela soma vetorial das forças que cada partícula exerce 

sobre ela. Assim, quando n partículas agem sobre uma dada partícula 1, tem-se : 

FR = F12 + F13 + F14 + ....... +F1n .                                   (eq. 09) 

Pelo fato de que a força gravitacional é conservativa, ela pode ser calculada a 

partir da energia potencial da partícula na presença da distribuição de massa (quando 

várias massas atuam sobre ela). Assim, o Princípio da Superposição pode ser 

aplicado à energia potencial, pois: 

Grad (U1 + U2 + ...) = Grad  U1 + Grad U2 +..                          (eq. 10) 

Como cada uma das forças que atuam sobre uma partícula é conservativa, a 

sua resultante é : 

F = - Grad U = -Grad U1 – Grad U2 – ...., sendo U = U1 + U2 + ….      (eq. 11) 

Por outro lado, a energia potencial U associada à duas partículas de massas 

m1 e m2 separadas por uma distância d , correspondente à Força Gravitacional, é dada 

por: 

U= - G.m1.m2/d .                                                  (eq. 12) 
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Considerando m1 a partícula em questão e m2 a massa de cada uma das 

infinitésimas partículas pertencentes a camadas esféricas concêntricas delgadas que 

compõem a distribuição de uma massa esférica (no caso, a Terra), calcula-se a 

energia potencial devida à cada uma dessas camadas , que somadas chegam ao 

seguinte resultado [Nussenzveig, 2004]: 

U(r) = - GMm/r                                                     (eq. 13) 

onde M é a massa total da camada esférica uniforme e r a distância  da partícula ao 

centro da distribuição de massa (esfera). 

Comparando-se as equações 12 e 13, verifica-se que a energia potencial de  

interação entre a camada esférica e uma partícula externa é a mesma que se toda a 

massa M da camada estivesse concentrada em seu centro. 

A função Força é, então, calculada a partir da função Energia Potencial, ou 

seja: 

F(x)= -dU(x)/dx.                                                   (eq. 14) 

Na direção radial do centro da Terra tem-se, então: 

F = - Grad U = -dU/dr = -  ( d /dr ) ( - GMm/r ) = - GMm/r2   

(Lei da Gravitação Universal) 

 

Diferença entre Peso e Massa 

 

É muito comum no cotidiano as pessoas se referirem à massa de um corpo 

como sendo o seu peso, como se fossem grandezas físicas iguais. Mas, na realidade, 

não o são. Peso (P) é uma força, também denominada Força da Gravidade e, como 

foi descrito, é a Força Gravitacional de interação (atração) entre a Terra e um corpo 

próximo ou sobre a sua superfície. Como toda força, a Força Peso é medida em 

Newtons (N), sua unidade de medida padrão. Por sua vez, massa (m) é a medida da 

inércia de um corpo, ou seja, a medida da resistência do corpo em alterar seu estado 
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de movimento (de parar quando estiver em movimento ou de se movimentar quando 

estiver parado). De uma forma mais corriqueira, massa é a quantidade de matéria 

presente no corpo; sua unidade de medida padrão é o quilograma (kg). E as duas 

grandezas físicas são avaliadas por aparelhos de medição diferentes: enquanto a 

massa de um corpo é medida por balanças, o seu peso, ou seja, a força com que a 

Terra o atrai ou ele atrai a Terra, é obtido por dinamômetros. 

E, como visto, as duas grandezas físicas se relacionam pela expressão: 

P = m.g. 

Pode ser que essa confusão entre peso e massa tenha sido originada pelo 

fato da Força Peso também ser expressa na unidade de medida quilograma-força 

(cujo valor unitário equivale a aproximadamente 10 N, isto é, 1 kgf~= 10 N). Assim, 

uma pessoa de massa igual a 80 kg, é atraída pela Terra e a atrai com uma força de 

aproximadamente 800 N ou de 80 kgf. Ou seja, o valor da sua massa em kg é o mesmo 

que o do seu peso expresso em kgf. E, como é prática comum do povo brasileiro 

abreviar nomes, a palavra quilograma-força (kgf) passou a se chamar quilo (kg), 

gerando a confusão. 

Um exemplo muito utilizado para ilustrar tal diferença é apresentar a situação 

de um homem que vai para a Lua, onde a aceleração da gravidade é próxima de 1,6 

m/s2. Supondo que sua massa aqui na Terra seja de 60 kg, lá ele apresentará a 

mesma massa, porém seu peso no satélite (força com que é atraído e atrai o satélite) 

será de: P = 60.1,6= 96 N ou aproximadamente 9,6 kgf. Então, o seu peso na Lua, 

seja em Newtons ou em kgf, tem valor diferente da sua massa, confirmando que peso 

e massa são grandezas diferentes. 
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IV - LINKS DOS VÍDEOS E SIMULAÇÕES 

VÍDEOS: 

EP.13 – Lua.  

https://www.youtube.com/watch?v=8pXN5lGRYkk 

 

EP.14 – Meteoros. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqRYcJE-KNw 

 

EP.17 – Planetas- ABC da Astronomia – TV Escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=m3L86z08ADw 

 

EP.19 – Rotação e Translação.  

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

 

EP.21 – Terra.  

https://www.youtube.com/watch?v=FWj9BZISBoY 

 

EP.23 – Via Láctea.  

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pXN5lGRYkk
https://www.youtube.com/watch?v=nqRYcJE-KNw
https://www.youtube.com/watch?v=m3L86z08ADw
https://www.youtube.com/watch?v=DirKnUkq_FE
https://www.youtube.com/watch?v=FWj9BZISBoY
https://www.youtube.com/watch?v=vEsnvHBfGNI
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SIMULAÇÕES: 

GRAVIDADE e ÓRBITAS.  

https://phet.colorado.edu/sims/gravity-and-orbits/gravity-and-

orbits_pt_BR_jnlp 

 

LABORATÓRIO DE FORÇA GRAVÍTICA.  

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-

lab_pt_BR.html 

 

TerraSolLuaPerspPeq 

http://www.4shared.com/video/oazgGKMc/TerraSolLuaPerspPeq.htm 

 

  

https://phet.colorado.edu/sims/gravity-and-orbits/gravity-and-orbits_pt_BR_jnlp
https://phet.colorado.edu/sims/gravity-and-orbits/gravity-and-orbits_pt_BR_jnlp
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_pt_BR.html
http://www.4shared.com/video/oazgGKMc/TerraSolLuaPerspPeq.htm
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V - SISTEMATIZAÇÃO DAS AULAS 

Sistematização-Aula 1.pptx 

Sistematização-Aula 2.pptx 

Sistematização-Aula 3.pptx 
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