
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA TEREZA DE ARAÚJO XAVIER MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA COM UM OLHAR INCLUSIVO: 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA ABORDAGEM DE 

CONCEITOS DE ASTRONOMIA NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015 

 

 



2 
 

 

 

 

CAROLINA TEREZA DE ARAÚJO XAVIER MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA COM UM OLHAR INCLUSIVO: 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA ABORDAGEM DE CONCEITOS DE 

ASTRONOMIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 
Produto associado à dissertação de 

mestrado de Carolina Tereza de Araújo 

Xavier Medeiros, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências da Natureza da Universidade 

Federal Fluminense. 

 

Área de Concentração: Ensino de Física 

Linha de Pesquisa: Ensino-

Aprendizagem 
 

. 

 

 

 

Orientadora: Profa Ms.  Lucia da Cruz de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niterói/RJ 

2015 



3 
 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO, p. 5 

1 ATIVIDADE DE ENSINO: UM CONVITE AO ESTUDO DA 

ASTRONOMIA, p. 6 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO, p. 6 

1.2 PERGUNTAS-CHAVES, p. 6 

1.3 HORA DA LEITURA, p. 6 

2 ATIVIDADE DE ENSINO: O BALÉ DA TERRA - ENTENDENDO OS 

MOVIMENTOS DA TERRA USANDO INTELIGÊNCIA CINESTÉSICO-

CORPORAL, p. 8 

2.1 PROBLEMATIZAÇÃO, p. 8 

2.2 A HORA DO BALÉ, p. 8 

2.3 SUGESTÕES AO PROFESSOR, p. 10 

3 ATIVIDADE DE ENSINO: O SISTEMA SOL-TERRA – VIVÊNCIAS 

COM A MAQUETE TÁTIL-VISUAL (SUGESTÕES PARA O 

PROFESSOR), p. 11 

3.1 PROBLEMATIZAÇÃO, p. 11 

3.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA MAQUETE TÁTIL-VISUAL, p. 11 

3.3 SUGESTÃO AO PROFESSOR PARA O USO DA MAQUETE, p. 11 

4 ATIVIDADE DE ENSINO: A LUA E SUAS FASES, p. 16 

4.1 PROBLEMATIZAÇÃO, p. 16 

4.3 PERGUNTAS-CHAVES, p. 16 

4.3 A LUA ENTRA NA DANÇA, p. 17 

5 ATIVIDADE DE ENSINO: AVALIAÇÃO, p. 20 

5.2 SISTEMA SOLAR E SEUS PLANETAS, p. 20 

5.2 A TERRA E SEUS MOVIMENTOS, p. 20 

5.3 ESTAÇÕES DO ANO, p. 20 

5.4 FASES DA LUA, p. 22 

6 APÊNDICES:(CD-ROM), p. 23 

6.1 LIVRO ASTRONOMIA MIRIM, p. 23 



4 
 

6.1.1 LIVRO ADAPTADO EM BRAILLE EM SOFTWARE MONET, p. 23 

6.1.2 INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E USO DO SOFTWARE MONET, p. 23 

6.1.3 LIVRO EM PORTUGUÊS ASTRONOMIA MIRIM, p. 23 

6.2 VÍDEO DA ENCENAÇÃO BALÉ DA TERRA, p. 23 

6.3 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA MAQUETE TÁTIL-VISUAL, p. 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 Este trabalho é o produto da Dissertação de Carolina Tereza De Araújo Xavier 

Medeiros, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 

Natureza da Universidade Federal Fluminense. 

 Apresentamos sugestões didático-metodológicas voltadas à introdução de 

conceitos de astronomia, de modo a favorecer a inclusão de estudantes com deficiência 

visual (DV) nas classes comuns dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas 

regulares, levando em conta as contribuições desse conteúdo no processo de alfabetização 

científica. 

 As sugestões didático-metodológicas são apresentadas em cinco atividades de 

ensino que priorizam a ludicidade, a problematização e a contextualização no processo 

de ensino-aprendizagem. 

 Os recursos didáticos são diversificados focando a ludicidade como uma aliada ao 

desenvolvimento do aprendizado para ensino com crianças e recorrendo ao tato, à audição 

e à exploração cinestésico-corporal, além da visão para melhor percepção dos fenômenos.  

 As atividades de ensino estão fundamentadas nas visões Sociointeracionista e 

Histórico-Cultural de Vygotsky, pois este trata o professor como mediador para a 

construção do conhecimento e reforça a necessidade do social para desenvolvimento do 

indivíduo. Exploramos múltiplas possibilidades de interação, incluindo a colaboração 

entre aquele aluno que vê e o que não vê, mas percebe por outros sentidos. Desse modo, 

recomendamos que as atividades sejam realizadas em pequenos grupos de alunos para 

melhor proporcionar as interações entre os sujeitos da aprendizagem. 
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1. ATIVIDADE DE ENSINO: UM CONVITE AO ESTUDO DA ASTRONOMIA1 

1.1. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

DIA E NOITE 

 

O Sol, quando o dia termina, 

Dá seu lugar à Lua. 

Então fica tudo escuro. 

Temos de acender a luz. 

As estrelas aparecem.  

O gato passeia no telhado. 

As crianças dormem. 

A Lua, quando vê o fim da noite, vai embora e vem o Sol. 

O galo começa a cantar. 

Cocoricocó 

Fica tudo claro e podemos olhar as nuvens. 

A gente nem tem mais sono e vai todo mundo brincar. 

Dia e noite não se encontram. 

Já repararam vocês? 

Cada um na sua hora. 

Cada um na sua vez. 

Agora eu faço a pergunta. 

A resposta é toda sua: 

A Lua é que foge do Sol, 

Ou é o Sol que foge da Lua? 

 

VARGAS, Giselle. Dia e noite.  

Belo Horizonte: Editora Dimensão, 1987. 

 

1.2. PERGUNTAS-CHAVES 

 Por que temos os dias e as noites?  

 Como é a contagem dos anos?  

 Como ocorrem as estações do ano? 

 Como a Lua consegue ter várias formas? 

 

1.3. HORA DA LEITURA: 

Leitura do livro de estória adaptado Astronomia Mirim2 (Apêndice 6.13). O 

professor deve estar atento se todos os seus alunos já dominam a leitura e se o seu aluno 

                                                           
1 Elaborada por Carolina Tereza de Araújo Xavier Medeiros. 
2 BRUNO, Ruth. Astronomia Mirim. Apresentação em PowerPoint. 2009. 
3 Neste apêndice temos o livro em Braille no programa MONET (Apêndice 6.1.1), um arquivo em Word 

para auxiliar na operação do software (Apêndice 6.1.2) e o livro em português em PDF (Apêndice 6.1.3). 

file:///C:/Users/PC/Downloads/Apêndice%201
file:///C:/Users/PC/Downloads/Apêndice%206.1/6.1.1.%20LIVRO%20ADAPTADO%20EM%20BRAILLE
file:///C:/Users/PC/Downloads/Apêndice%206.1/6.1.3.%20Livro%20Astronomia%20mirim.pdf
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deficiente visual lê em Braille ou se utiliza outro recurso para ler. Se todos tiverem essas 

condições favoráveis é sugerido que a leitura seja de forma dinâmica, onde em roda cada 

aluno leia uma parte da estória. Caso não haja essas condições, sugerimos que a leitura 

seja feita pelo professor, mostrando as ilustrações e fazendo com que o aluno deficiente 

visual toque as páginas do livro para sentir as figuras em relevo.  
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2. ATIVIDADE DE ENSINO: O BALÉ DA TERRA - ENTENDENDO OS 

MOVIMENTOS DA TERRA USANDO INTELIGÊNCIA CINESTÉSICO-

CORPORAL4 

2.1. PROBLEMATIZAÇÃO: 

Na leitura do livro de estória Astronomia Mirim, vimos que a Terra não está 

parada: rodopia em torno de si mesma e faz um passeio ao redor do Sol. Mas esse passeio 

não é por um caminho qualquer. Como se a Terra admirasse o Sol, ela faz continuamente 

um balé ao seu redor, sempre na sua órbita. Mas, espera aí, o que é uma órbita? 

2.2. A HORA DO BALÉ5,6: 

1ª Etapa: Desenhar no chão a órbita da Terra em torno do Sol. Utilizamos 

barbante e fita adesiva de PVC colorida (Figura 1). 

Figura 1: Foto de desenho da órbita. 

 

Fonte: Autora 

                                                           
4 Elaborada por Carolina Tereza de Araújo Xavier Medeiros. 
5 Adaptado de: SILVA, Tatiana. Web Física. Introdução às Ciências Físicas 1. Módulo 2. Aula 1: O Sol, a 

Terra e a Lua. Consórcio CEDERJ. Disponível em: <http://tati.fsc.ufsc.br/webfisica/sis-

solar/movterra.htm>. 
6 Vídeo com a encenação do Balé, que permite melhor visualização da exploração cinestésico-corporal. 

no Apêndice 6.2 . 

file:///C:/Users/PC/Downloads/Apêndice%202
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2ª Etapa: Separar um grupo de alunos (mais ou menos 4 alunos) com lanternas 

para fazer a representação do Sol no interior da órbita apontando as lanternas acesas para 

todas as direções. 

3ª Etapa: Formar outro grupo de alunos (2 a 3 alunos, sendo dada preferência ao 

aluno deficiente visual para ele poder sentir o movimento) para representar a Terra (Figura 

2). 

4ª Etapa: Explicar que o desenho no chão é a órbita e que esse é o caminho que 

a Terra faz em torno do Sol.  

Figura 2: Foto das crianças representando o Sol e a Terra. 

 

Fonte: Autora 

5ª Etapa: Mostrar ao grupo que representa a Terra que o movimento de rotação 

é como se estivessem juntinhos rodopiando como um pião. 

6ª Etapa: Mostrar que a Terra não gira somente no mesmo lugar, mas que ao 

mesmo tempo em que gira em torno do seu eixo, ela anda o caminho da órbita que é o 

movimento de translação ao redor do Sol. 
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7ª Etapa: Lembrar que embora não consigamos girar inclinados, a Terra o faz, 

com um ângulo de aproximadamente 23,5º, em relação à vertical. E que essa inclinação 

é fundamental para a compreensão das estações do ano. 

2.3. SUGESTÕES AO PROFESSOR: 

- Ao colocar um grupo de alunos, dentre os quais um DV, para representar a 

Terra, recorremos às teorias de Vygotsky, no sentido de incentivar a colaboração e a 

interação entre os veem o desenho da órbita no chão e, assim, podem rodopiar e transladar 

sobre ele, levando o DV a fazer os mesmos movimentos, de modo a compreender os 

movimentos de rotação e translação da Terra. 

- Para melhor compreensão da forma elíptica da órbita da Terra, de maneira que 

possa ser percebida pelo aluno DV, sugerimos que o professor leve para a sala um 

bambolê. Devido à sua maleabilidade, o professor poderá achatá-lo para que sua forma 

fique semelhante à de uma elipse. 

- Essa atividade deve ser aproveitada para simular os dias, as noites e o ano por 

meio dos movimentos rotacional e translacional das crianças que representam a Terra. 

Sugerimos que essa encenação das crianças seja antecedida por novas situações e/ou 

perguntas problematizadoras. Por exemplo: Você acha que leva muito tempo para chegar 

o Natal? E para chegar seu aniversário? Só comemoramos o Natal e fazemos aniversário 

uma vez por ano. Entre essas datas passam-se muitos dias, mas... Como se formam os 

dias? E os anos? 
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3. ATIVIDADE DE ENSINO: O SISTEMA SOL-TERRA – VIVÊNCIAS COM A 

MAQUETE TÁTIL-VISUAL7  

 

3.1. PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

Com a leitura do livro de estória Astronomia Mirim, aprendemos que a Terra gira 

em torno de si mesma e ao redor do Sol, enquanto que com o Balé da Terra percebemos 

que esses movimentos são denominados de rotação e translação e que eles são, 

respectivamente, responsáveis pelas formações dos dias e dos anos. Mas você já parou 

para pensar por que o planeta tem quatro estações em um ano? Por que isso acontece? E 

por que quando é dia aqui no Brasil é noite no Japão, como isso é possível? 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA MAQUETE TÁTIL-VISUAL8 

As sugestões para a construção e montagem da maquete, bem como os 

procedimentos para torná-la adequada à percepção pelo tato, se encontram no Apêndice 

6.3. 

 

3.3. SUGESTÃO AO PROFESSOR PARA O USO DA MAQUETE 

1° - Faça um movimento completo, mostrando que a Terra faz ao mesmo tempo o 

movimento de rotação e translação (Fazer com que o globo gire em sentido anti-

horário visto do polo Norte). 

2° - Utilize dois alfinetes para indicar no planeta Terra da maquete duas “localidades” 

opostas em sua superfície, por exemplo, Brasil e Japão.  

3º - Mostre, através dos pontos marcados com alfinetes, que a luz do Sol não ilumina 

ao mesmo tempo as duas localidades; quando um lado é iluminado, o outro não recebe 

luz. Colocar a mão do aluno DV nos dois pontos para ele perceber a diferença de 

temperatura nos dois lados. A partir dessa percepção visual ou tátil, estimule os alunos 

na construção da explicação da existência dos dias e noites, bem como, a explicação 

do por que há dia e noite ao mesmo tempo no planeta Terra. 

4° - Mostre que a Terra não gira “em pé”, na vertical, (mostrar ao DV que o eixo na 

base está inclinado) e sim que ela possui uma inclinação, que essa é razão da luz e do 

                                                           
7 Elaborada por Carolina Tereza de Araújo Xavier Medeiros. 
8 Adaptado de: < http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A20.asp>. 

file:///C:/Users/PC/Downloads/Apêndice%206.3
file:///C:/Users/PC/Downloads/Apêndice%206.3
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calor do Sol chegarem de maneiras diferentes à superfície da Terra, dependendo de 

onde estamos e de onde a Terra se encontra em sua órbita. 

5° - Colocar a Terra nas posições indicadas nas ilustrações das Figuras 3 e 4:  

 

Figura 3: Ilustração do posicionamento da Terra em pontos da maquete para explicar as estações 

do ano. 

 

 

Fonte: http://vestibaleando.blogspot.com.br/2012/02/movimentos-da-terra.html. 

 

Figura 4: Ilustração posicionamento da Terra em pontos da maquete para explicar os solstícios de 

verão e inverno e os equinócios de primavera e outono. 

 

 

Fonte: http://projetoquartzoazul.blogspot.com.br/2012/04/inclinacao-da-terra-em-seu-

eixo.html. 
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Nessa etapa da atividade, sugere-se que o professor explique9 aos alunos o 

solstício de verão no hemisfério Sul e de inverno no hemisfério Norte: em 21-22 de 

dezembro e por causa da sua inclinação, a luz e o calor do Sol chegam mais diretamente 

no Hemisfério Sul, por esta razão é verão por aqui e inverno no Hemisfério Norte. Colocar 

a mão do DV nos pontos marcados com alfinete no hemisfério Sul e no Norte para que 

ele perceba que os dois pontos não recebem calor com a mesma intensidade. 

 

Figura 5: Foto na posição de solstício de verão no hemisfério Sul e de inverno no hemisfério Norte. 

 

 

Fonte: Autora 

 

O professor continua movimentando a Terra, lembrando de colocar a mão do 

DV sobre o globo para que ele perceba os movimentos de rotação e translação, falando 

que com isso vai passando os dias e, como a Terra continua inclinada, com o passar dos 

dias, a iluminação na sua superfície vai mudando até chegar ao equinócio (em março), 

quando a iluminação fica a mesma nos dois Hemisférios. Com isso o Sul, que estava 

quentinho, começa esfriar: é outono. Já no Norte, que estava frio, começa a esquentar: é 

primavera. Mostrar através dos pontos marcados com alfinetes que os dois hemisférios 

estão recebendo igualmente a radiação vinda da lâmpada. 

 

                                                           
9 O professor também pode explicar que o periélio (momento em que a Terra está no ponto mais afastado 

do Sol) ocorre 14 dias após o Solstício de dezembro aproximadamente no dia 7 de janeiro e que o afélio 

(momento em que a Terra está no ponto mais perto do Sol) ocorre 14 dias após o Solstício de junho 

aproximadamente no dia 4 julho. Assim explicando que o Sol não fica no centro da órbita elíptica. 
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Figura 6: Foto na posição de equinócio (em março). 

 

 

Fonte: Autora. 

 

O planeta não para e, em junho, ele se afastou do Sol novamente, Solstício de 

inverno no hemisfério Sul e de verão no hemisfério Norte. Mas agora é o Norte que recebe 

mais luz, é verão no Norte e inverno no Sul. Mostrar ao DV que os pontos marcados com 

alfinete no hemisfério Sul e no Norte não estão recebendo o calor proveniente da lâmpada 

com a mesma intensidade. 

 

Figura 7: Foto na posição de Solstício de inverno no hemisfério Sul e de verão no hemisfério Norte. 

 

 

Fonte: Autora 

 

O planeta Terra continua seu balé ao redor do Sol e, pela segunda vez no ano, o 

recebimento dos raios solares fica o mesmo nos dois hemisférios. Assim o Norte, que 

estava quente, começa a esfriar: inicia o outono. O Sul, que estava frio, começa a 

esquentar: é o início da primavera, a estação das flores. Lembrar de mostrar aos alunos 
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que nesta posição os pontos marcados com alfinetes nos dois hemisférios estão recebendo 

igualmente a radiação vinda da lâmpada. 

 

Figura 8: Foto na posição de equinócio (em setembro). 

 

Fonte: autora 

 

Por fim, sugere-se que o professor chame a atenção das crianças sobre a volta 

completa do planeta Terra em torno do Sol e, até complementar esse caminho no espaço, 

ela fez 365 rotações (dias). E a Terra não para e com seu caminho sem fim, sucedem-se 

as estações do ano. 
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4. ATIVIDADE DE ENSINO: A LUA E SUAS FASES10. 

 

4.1. PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

 Todas as noites quando olhamos a Lua no céu percebemos que ela nunca está 

igual à da noite anterior. Tem noites que ela aparece inteira, em outras aparece uma 

metade, outras aparece só um pedacinho ou às vezes ela nem aparece.  

A fim de motivar os alunos para a aprendizagem do novo conhecimento, sugere-

se a reprodução da música A Lua (MPB-4), que tem a seguinte letra. 

 

A Lua  
A Lua 

Quando ela roda 

É Nova! 

Crescente ou Meia 

A Lua! 

É Cheia! 

E quando ela roda 

Minguante e Meia 

Depois é Lua novamente 

Diiiizz! ... 

 

Quando ela roda 

É Nova! 

Crescente ou Meia 

A Lua! 

É Cheia! 

E quando ela roda 

Minguante e Meia 

Depois é Lua-Nova... 

 

Mente quem diz 

Que a Lua é velha... (2x) 

 

4.2. PERGUNTAS-CHAVES: 

Como a Lua consegue ter várias formas? 

Por que ela aparece em pontos variados no céu? 

Por qual motivo ela não aparece em algumas noites? 

 

4.3. A LUA ENTRA NA DANÇA11 

 

                                                           
10 Elaborada por Carolina Tereza de Araújo Xavier Medeiros. 
11 Adaptado de: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12870>. 
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Primeiramente explique aos alunos que como a Terra, a Lua também possui uma 

órbita e gira em torno do seu eixo e em torno da Terra. E seu ciclo de translação em torno 

da Terra dura 28 dias.  

Esclareça que a Lua não possui luz própria, mas sim que reflete a luz que vem 

do Sol. É por girar em torno da Terra e refletir a luz do Sol que o seu ciclo mostra 

diferentes formas que chamamos de fases. 

Informe que o tempo que a Lua leva para dar uma volta ao redor da Terra é quase 

igual ao tempo que leva para dar um giro em seu próprio eixo, assim sempre vemos a 

mesma face da Lua. 

Então, como no balé da Terra, utilizaremos uma fonte de luz para representar o 

Sol e alguns alunos para representar a Terra (alunos TERRA). E neste caso 

recomendamos a utilização do aluno deficiente visual para fazer o papel da Lua (aluno 

LUA). Porém, neste momento faremos com que os alunos que representam a Terra 

estejam parados no centro e o DV que representa a lua esteja sempre com o rosto voltado 

para o centro, simulando que sempre vemos a mesma face da Lua.  

Desta forma começamos com a fase da Lua Nova: o aluno LUA de frente para 

os alunos TERRA e de costas para a fonte de luz (Figura 9), mostrando assim que a parte 

da Lua que está sendo iluminada é a que não pode ser vista da Terra. 

 

Figura 9: Foto representando a Lua nova 

 

Fonte: Autora 

 

 Posteriormente o aluno LUA irá se movimentar em torno dos alunos TERRA 

percebendo que o seu rosto começa a ser iluminado, até ficar na posição que a metade de 

seu rosto está iluminada. Esse momento representa a fase do quarto crescente (Figura 10). 
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Figura 10: Foto representando a Lua no quarto crescente. 

 

Fonte: autora 

Continuando a rodar em torno dos alunos TERRA o aluno LUA perceberá que a 

iluminação está aumentando até chegar à posição em que todo o seu rosto está iluminado 

(Figura 11).  

 

Figura 11: Foto representando a Lua cheia. 

 

Fonte: autora 

 

 Prosseguindo em seu giro em torno dos alunos TERRA, o aluno LUA percebe 

que a iluminação em seu rosto começa a diminuir novamente, até chegar à posição que 

só a outra metade do rosto está iluminada (Figura 12). Este momento representa a fase do 

quarto minguante. 
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Figura 12: Foto representando a Lua no quarto minguante. 

 

 

Fonte: autora 

 

 Por último o aluno LUA continua o seu giro voltando ao ponto inicial, 

percebendo que cada vez mais vai perdendo a luminosidade no rosto, até chegar à posição 

em que não há mais iluminação no rosto e assim terminando um ciclo, para começar um 

novo. 

  Após essa interpretação do movimento da Lua em torno da Terra, pergunte aos 

alunos se eles já ouviram falar sobre eclipse e se alguém já viu um. Indague se eles sabem 

explicar esse fenômeno. 

 Mostre que existem dois tipos de eclipses: solar, quando a sombra da Lua 

sobrevém na superfície da Terra, impedindo que vejamos o Sol ou parte dele, informando 

que, para isso acontecer, a fase da Lua deve ser a nova, ou seja, a Lua entre o Sol e a 

Terra; lunar, quando a sombra da Terra é projetada na Lua, para isso acontecer precisa 

que a Lua esteja na fase cheia, quando a Terra está entre o Sol e a Lua. 

 Após esses esclarecimentos interpele os alunos sobre o porquê de não existir 

eclipse lunar em toda Lua nova e eclipse solar em toda Lua cheia. De acordo com 

surgimento das hipóteses explicativas, exemplifique utilizando a maquete tátil-visual e 

uma bolinha de isopor, fazendo-a orbitar, ressaltando que sua órbita não está no mesmo 

plano da órbita da Terra. Assim, só podendo ocorrer um eclipse quando Terra, Sol e Lua 

estiverem alinhados. Nesse momento o professor pode utilizar a mão do aluno DV para 

acompanhar o movimento da mão do professor demostrando como seria a órbita da Lua 

em um plano diferente do da Terra. 
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5. ATIVIDADE DE ENSINO: AVALIAÇÃO12 

5.1 SISTEMA SOLAR E SEUS PLANETAS13: 

Dividir a turma em quatro grupos, fornecendo-lhes massa de modelar, barbante, 

bola de isopor. Propor que cada grupo construa uma maquete do sistema solar, estimando 

as dimensões e localizações dos planetas. 

 

Figura 13: Ilustrações de uma etapa da construção e da maquete produzida pelas crianças. 

 

 

Fonte: Autora 

 

5.2 A TERRA E SEUS MOVIMENTOS: 

 Durante as atividades indague os alunos sobre as seguintes questões relativas ao 

movimento da Terra. 

A Terra é dinâmica? Por que ela gira? 

Quais são os principais movimentos que a Terra realiza? 

Quais as consequências desses movimentos? 

5.3 ESTAÇÕES DO ANO:  

Dividir a turma em quatro grupos: 1º grupo – Verão; 2º grupo – Inverno; 3º grupo 

– Primavera; 4º grupo – Outono. 

Cada grupo deverá ficar responsável por responder aos questionamentos 

apresentados a seguir correspondendo à estação do ano que representa. Além disso, a fim 

de montar uma exposição, deverão pesquisar materiais (imagens, objetos, músicas, etc.) 

referentes à sua estação. 

Sugestões de questionamentos: 

                                                           
12 Elaborada por Carolina Tereza de Araújo Xavier Medeiros. 
13 Adaptado de: <http://www.smartkids.com.br/dicas/universo.html>. 
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 Qual é o movimento da Terra que produz as estações do ano? 

 Quais são as características da estação do ano do seu grupo? 

 De acordo com o calendário, qual é o período de ocorrência da estação do ano do 

seu grupo? Ela ocorre na mesma época em todos os lugares do mundo? 

 Em que posição a Terra está em relação ao Sol no momento da estação do ano que 

seu grupo representa? No Brasil temos as quatro estações do ano? Em quais 

regiões do Brasil verifica-se o acontecimento da estação do ano de acordo com o 

período de ocorrência? Por que não conseguimos perceber as estações do ano em 

todas as regiões brasileiras? 

Mostrar para os grupos três cartelas (A, B e C), nas quais estão impressas 

representações da direção de incidência dos raios solares na Terra, bem como, as regiões 

iluminadas e não iluminadas e os círculos (Figura 14). Em seguida, solicitar que escolham 

a cartela representativa da estação do ano no Hemisfério Sul do grupo. 

O professor deverá verificar a coerência na escolha e pedir para que façam, 

utilizando cola e glitter, o relevo da região que está recebendo a incidência dos raios 

solares. Essa figura em relevo será útil ao DV e poderá ser usado, juntamente com os 

demais materiais selecionados pelos grupos, na exposição sobre as estações do ano.  

 

Figura 1414: As direções relativas à incidência dos raios solares e as posições dos círculos de 

iluminação. 

 

                                                           
14 A critério do professor, as cartelas poderão ser impressas em tamanho compatível ao de folha de papel 

A4 (180 g/m2). 
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Fonte: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/Image51.jpg. 

 

5.4 FASES DA LUA15 

Peça aos alunos para escreverem uma estória sobre as diferentes fases da Lua, 

sugerindo que atribuam qualidades humanas à Lua, para poder representar suas diferentes 

fases. 

Utilizando biscoito recheado, peça aos alunos que, comendo o recheio, façam 

desenhos que representem as suas fases. Para a realização dessa atividade é importante o 

professor tenha conhecimento prévio sobre se há em sua turma alunos com intolerância 

ao leite, glúten, chocolate ou a corantes e açúcar.  

Figura 15: Fotos dos biscoitos representando as fases da Lua. 

     

Fonte: Autora 

                                                           
15 Adaptado de: <http://atividadeseducativas.org/tag/artesanato-2/page/2/>. 
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6. APÊNDICES  

 

6.1. LIVRO ASTRONOMIA MIRIM 

6.1.1. LIVRO ADAPTADO EM BRAILLE COM O SOFTWARE MONET 

6.1.2. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E USO DO SOFTWARE MONET 

6.1.3. LIVRO EM PORTUGUÊS ASTRONOMIA MIRIM 

6.2. VÍDEO DA ENCENAÇÃO BALÉ DA TERRA 

6.3. CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA MAQUETE TÁTIL-VISUAL 
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