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- A bandeira do Brasil como motivador. 

- A esfera celeste até chegar no Cruzeiro do Sul e a partir daí localizar os pontos 

cardeais. 

- Trabalhar com equinócio, solstício, trópicos, etc. 

- Trabalhar com a quebra de paradigma que é gerado quando se ensina Gravitação 

Universal na aula de Física. Se fala em órbitas elípticas nas Leis de Kepler. Esta 

idéia confunde os alunos quando passam a achar que “a Terra se afasta do Sol e 

depois se aproxima por causa da tal órbita elíptica,que na verdade quase é um 

círculo perfeito. Esta ideia faz com eles pensem que é por isto que existe verão e 

inverno. 

- Trabalhar outros paradigmas:  

- Que o sol nasce sempre no leste. 

- Que a estrela acima da linha ordem e progresso é Brasília. 

     - Site que trata da Bandeira Nacional e as estrelas: http://www.zenite.nu 

     - Site da UFMG sobre as estrelas na bandeira e também os estados 

- http://www.observatorio.ufmg.br/pas12.htm 
 

 

 

PARTE 1 - ATIVIDADE INICIAL: 
 

1- Problematização: Os primeiros passos para responder a pergunta:  "O sol nasce 

sempre no mesmo  lugar" ? 

 

2 - Os alunos receberão uma folha contendo a bandeira do Brasil em branco . 
   
    

 
                       
 

http://www.zenite.nu/
http://www.observatorio.ufmg.br/pas12.htm
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 - Atividades com a Bandeira do Brasil: 
 

a) Colorir somente as estrelas da esfera celeste de acordo com a figura e a tabela abaixo: 

  
                        
 

 

ESTADOS COR 

MG, SP, RJ, ES e  BA Branco 

RO, MT, RR, AP e TO Amarelo 

PI, PE, AL, SE, MA, RN, PB e CE Vermelho 

PR, SC e RS Alaranjado 

MS e AC Verde 

AM Azul 

GO Preto 

PA Marrom 

DF Rosa 

 

                  
c) Com o auxílio do projetor do planetário localizar as constelações e seus nomes: 
 

ESTADOS CONSTELAÇÃO 

MG, SP, RJ, ES e  BA  

RO, MT, RR, AP e TO  

PI, PE, AL, SE, MA, RN, PB e CE  

PR, SC e RS  

MS e AC  

AM  
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GO  

PA  

DF  

 

 

d) Determinar o polo sul celeste e o polo sul  geográfico usando o Cruzeiro do Sul 

(no planetário). 

e) Determinar os demais pontos cardeais. 

f) Instruir  o uso de  uma bússola e indicar  aplicativos para consultas (Stellarium e 

ISS para computadores e Sky View para telefones). 

g) Questionar distâncias pequenas e grandes. 

h) Qual é a estrela mais próxima de nós?  

i) Quanto é uma unidade astronômica?  

j) Quanto é um ano luz?   

k) A estrela mais próxima da Terra está há quantos anos-luz de nosso    planeta? 
 

 

Tabela para simples comparações e de intensidade de luz. 
 

ESTRELA DISTÂNCIA EM ANO-LUZ 

Alfa (SP) 359.00 

Beta (RJ) 424.00 

Gama (BA) 88.00 

Delta (MG) 258.00 

Epsilon (ES) 59.00 

 

    
 

PARTE 2 - O SOL E O PLANETA TERRA 

 

QUESTIONAMENTOS: 
 

- Será que o Sol nasce todos os dias no mesmo local? 

- O dia tem a mesma duração de horas que a noite o ano todo? 

- O que é um ano em relação ao movimento da Terra em torno do Sol? O que é 

um dia nesse mesmo fundamento? 

- O que é perélio e afélio? 

- O que são as estações do ano? 

- Qual é a diferença entre elas? 

- Qual a duração de cada uma delas? 

- Por que a temperatura no inverno tende a ser mais baixa do que no verão? 

- Qual a causa da variação das estações do ano? O que causa a mudança das 

estações do ano? 

- Introduzir vídeo com a explicação da Lei de Kepler. 

- URL´s de vídeos sobre introdução à Gravitação Universal e as leis de Kepler: 

- Gravitação parte 1: 

- https://www.youtube.com/watch?v=3PaLM2IUOvs 

- Gravitação parte 2:  

- https://www.youtube.com/watch?v=WDzu0b2-NcE  
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- G1 - Professor de física ensina gravitação universal 

- https://www.youtube.com/watch?v=dhPnd_h8A7A 
 

- Introduzir vídeo Espaçonave Terra com a explicação da mudança das estações 

do ano segundo a inclinação do eixo da Terra. 

https://www.youtube.com/watch?v=2M5NgPg-szs 

- Mostrar explicação usando associação com o Heliodon. 

- Fazer o aluno comparar as duas explicações para poder ter noção de que as 

órbitas elípticas não interferem nas estações do ano. 

- Incluir o material para construção do Heliodon 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhPnd_h8A7A

