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• Astronomia no Zênite: <www.zenite.nu/> (acesso em: 20 nov. 2018). 

Site dedicado à divulgação científica da Astronomia, com diversos artigos escritos de maneira 

clara e simples sobre o tema.  

• Ciência Hoje das Crianças: <http://chc.org.br/> (acesso em: 20 nov. 2018). 

Este site apresenta inúmeras matérias relacionadas ao tema “Ciências” em linguagem 

apropriadas para crianças. Indicado para produzir atividades de investigação, leitura e pesquisa. 

• O fascínio do Universo. Augusto Damineli e Joao Steiner. São Paulo: Odysseus Editora, 
2010. Disponível em: <www.astro.iag.usp.br/fascinio.pdf > (acesso em: 21 nov. 2018). 

O livro trata da celebração global da Astronomia e suas contribuições para o conhecimento 

humano.  

 

7. Projeto integrador 

A Via Láctea e o Sistema Solar 

Tema A Via Láctea e o Sistema Solar. 

Problema central enfrentado Investigação da Via Láctea e do Sistema Solar nas perspectivas científica e cultural. 

Produto final Exposição e apresentação para a comunidade escolar de maquetes e painéis. 

Justificativa 

A Astronomia é uma das áreas científicas mais antigas. Desde muito tempo, o ser humano 

busca compreender e explicar fenômenos relativos ao movimento dos astros, a origem do Universo, 

a origem do Sistema Solar, da Terra e demais planetas e outros corpos celestes, entre outras 

questões. Desse modo, muito conhecimento a respeito dessas temáticas tem sido acumulado ao 

longo do tempo. Acredita-se que esse conhecimento tenha sido importante para as atividades 

cotidianas, uma vez que estimar e prever certos fenômenos celestes foi muito útil para civilizações 

que nos antecederam e ainda é muito importante para atividades como a agricultura, a pesca, a caça, 

a elaboração de calendários, etc. Conhecimentos como esses contribuem para que os estudantes 

compreendam que os fenômenos da natureza orientam e auxiliam os seres humanos em suas 

atividades diárias. 

Em geral, os estudantes apresentam dificuldade em compreender o tamanho dos corpos 

celestes e as distâncias entre eles. Estudar as relações de proporcionalidade entre as dimensões 

envolvidas nos componentes do Sistema Solar permite que os estudantes tenham uma concepção 

mais completa desse sistema e entendam diferentes fenômenos celestes. 
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Nessa perspectiva, o projeto integrador propõe atividades relacionadas às Ciências, à 

Geografia, à Língua Portuguesa e à Matemática. Em um primeiro momento, é solicitado aos 

estudantes que pesquisem sobre a Via Láctea e o Sistema Solar. Na sequência, é proposta aos 

estudantes a resolução de um problema: representar o Sistema Solar em escala. Em seguida, é 

solicitada a eles uma pesquisa sobre Astronomia indígena. Como fechamento, os estudantes devem 

organizar uma exposição com modelos e painéis informativos. 

Competências gerais desenvolvidas 

• 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

• 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Estudar a composição e a estrutura do Sistema Solar e da Via Láctea. 

• Compreender e refletir sobre a Astronomia indígena brasileira. 

• Organizar uma exposição e desenvolver a oralidade na explicação de trabalhos para os 
outros estudantes da escola e membros da comunidade escolar. 
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Habilidades em foco 

Componente 

curricular 
Objeto de conhecimento Habilidade 

Ciências 

Composição, estrutura e 

localização do Sistema Solar 

no Universo 

(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar 
(Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), 
assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via 
Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

Ciências Astronomia e cultura 

(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a 
origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de 
distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e 
temporal etc.). 

Geografia 
As manifestações culturais na 
formação populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias 
étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na 
escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias de produção: 
planejamento e produção 
de apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 
ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, 
o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com 
apoio da leitura ou fala espontânea. 

Matemática 
Números reais: notação 
científica e problemas 

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, 
inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. 

Matemática 
Grandezas diretamente 
proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais 

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações 
de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, 
inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, 
em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. 

Duração 

O projeto deve ter duração de dois meses, considerando as atividades individuais e coletivas 

nas aulas dos quatro componentes curriculares integrantes do projeto, isto é, Ciências, Geografia, 

Língua Portuguesa e Matemática. 

Material necessário 

• Lápis 

• Borracha 

• Calculadora 

• Régua 

• Cartolinas 
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• Fita crepe 

• Cola 

• Materiais diversos para o modelo de Sistema Solar: embalagens, jornal, esferas de 
isopor, massa de modelar, tintas, palitos, arames, fios, etc. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O perfil sugerido para o professor coordenador do projeto é de apresentar domínio dos 

objetos de conhecimento e das habilidades de Ciências trabalhados, além de compreender os dos 

outros componentes curriculares envolvidos (Geografia, Língua Portuguesa e Matemática) e como se 

relacionam entre si.  

O professor coordenador do projeto também deve atuar como um tutor junto aos estudantes, 

sendo necessário, portanto, que ele tenha habilidades relacionadas ao incentivo e à orientação de 

trabalho em grupo, à mediação de conflitos e à capacidade de lidar com imprevistos que possam surgir ao 

longo do projeto. Da mesma forma, o professor deve ter postura colaborativa e ética com os indivíduos 

com os quais estiver trabalhando para garantir o bom relacionamento entre os professores participantes 

do projeto, assim como o deles com os estudantes e com a gestão escolar.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Início do projeto: Levantamento de conhecimentos prévios  

Para dar início ao projeto integrador é pertinente que o professor de Ciências promova 

algumas conceituações sobre os astros que compõe o Sistema Solar. Para tanto, é essencial 

promover alguns questionamentos referentes às ideias dos estudantes a respeito do Sol e dos 

planetas. Além disso, os estudantes devem ser questionados sobre as galáxias e, especificamente, 

sobre a Via Láctea e a localização do Sistema Solar nela. Esse levantamento das concepções iniciais 

dos estudantes é importante, pois o conhecimento que eles têm sobre um determinado assunto 

serve como ponto de partida para a construção de um novo conhecimento, quando os saberes 

anteriores se conectam e se integram com aqueles que serão desenvolvidos ao longo do projeto. 

Após esse levantamento, devem ser apresentados aos estudantes os objetivos do projeto, 

suas etapas ao longo do bimestre, os componentes curriculares envolvidos e os professores 

participantes. Além disso, o professor deve organizar os grupos de trabalho (com cinco estudantes 

cada), que permanecerão juntos até o final do projeto para que as atividades tenham uma 

continuidade. Os trabalhos em grupo são importantes para que os estudantes cooperem e interajam 

entre si, aprendam a se expressar, dividir tarefas e chegar a um consenso por meio do diálogo, além 

dos aspectos socioemocionais desenvolvidos. 

Ao apresentar as etapas para os estudantes, é importante que o professor considere a 

possibilidade de reorganizá-las, revê-las ou complementá-las de acordo com o contexto escolar e o 

interesse da turma. 
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Etapa 2 – Pesquisa: O Sistema Solar e a Via Láctea 

Nesta etapa, deve ser proposto aos grupos de trabalho a realização de uma pesquisa cujo 

tema principal seja o Sistema Solar e a Via Láctea. Como sugestão, os grupos devem ser orientados a 

realizar uma pesquisa que tenha como objetivo responder às seguintes questões norteadoras: 

• Quais são os corpos celestes que compõe o Sistema Solar? 

• Quais são as principais características de cada um dos planetas que compõem o Sistema 
Solar? 

• Quais são os diâmetros do Sol e dos planetas do Sistema Solar? 

• Quais são as distâncias entre os componentes do Sistema Solar e o Sol? 

• Qual é a localização do Sistema Solar no Universo? 

• O que é uma galáxia? 

• Em qual galáxia está localizado o Sistema Solar? 

A pesquisa pode ser realizada em diferentes materiais de consulta (internet, livros, revistas, 

jornais, entre outros). É importante que a busca de informações seja feita em fontes que apresentem 

conteúdo confiável, como sites de instituições de ensino. Caso não haja a possibilidade do uso de 

recursos digitais, é importante selecionar previamente e disponibilizar aos grupos materiais em meio 

físico sobre o assunto (livros, revistas especializadas, cópias impressas de conteúdos disponíveis 

online, entre outros). 

Os estudantes devem ser orientados a elaborar relatórios com a síntese da pesquisa. Eles 

podem conter textos, esquemas, tabelas e desenhos com as principais informações obtidas. Nesse 

momento, o professor de Língua Portuguesa pode auxiliar os estudantes na organização dos 

registros.  

Etapa 3 – Resolução de problema: É possível representar o Sol e os planetas do Sistema Solar 

respeitando a proporção de tamanho e distância entre eles? 

Esta etapa deverá ser conduzida ou acompanhada pelo professor de Matemática. 

Tendo como base as informações da pesquisa da etapa anterior relativas às dimensões dos 

componentes do Sistema Solar e às distâncias até o Sol, os estudantes devem propor uma 

representação, em forma de desenho ou maquete, que obedeça a proporção de tamanho e de 

distância entre os componentes do Sistema Solar. 

Nessa representação, os estudantes deverão ser desafiados a respeitar as relações de 

proporcionalidade entre os diâmetros dos astros e as distâncias entre eles. Para isso, eles deverão 

fazer os cálculos e escolher uma escala de representação. Também deve ser feito um estudo das 

seguintes unidades de medida: milímetros, centímetros, metros e quilômetros, bem como exercícios 

de conversão dessas unidades. 
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Os estudantes deverão fazer uma tabela como a do modelo abaixo. Note que, na tabela do 

exemplo, não estão indicadas as unidades para as dimensões. Estas devem ser escolhidas pelos 

estudantes e pelo professor. Nesta atividade, como serão tratados números com ordem de grandeza 

muito elevada, é importante que o professor de Matemática esteja atento ao uso correto pelos 

estudantes da notação científica. 

Astro 
Diâmetro real em 

__________ 
Diâmetro no modelo 
em _____________ 

Raio da órbita em 
______________ 

Raio da órbita no 
modelo em ______ 

     

     

Se possível, o professor deverá consultar a Calculadora espacial, disponível em: 

<www.zenite.nu/astro-escala/> (acesso em: 21 nov. 2018). 

Os estudantes devem concluir que é impossível fazer uma representação, como uma 

maquete ou desenho em papel, que obedeça, ao mesmo tempo, a proporção de tamanho e distância 

entre os corpos celestes do Sistema Solar. 

Para encerrar essa atividade, os estudantes devem ser incentivados a representar em uma 

cartolina as dimensões proporcionais entre os diâmetros do Sol e da Terra. Para que a representação 

caiba na cartolina, uma possível solução seria representar o diâmetro do Sol por 400 mm (40 cm) e a 

Terra teria um diâmetro de 3,6 mm (pode ser arredondado para 4 mm). Nesse caso, a distância entre 

eles não obedecerá a real proporção, visto que a distância entre eles nessa escala deveria ser de 

43 m, logo, não seria possível representar em uma cartolina. 

Etapa 4 – Pesquisa: o conhecimento indígena sobre a Via Láctea 

Esta etapa deve ser conduzida ou acompanhada pelo professor de Geografia. 

O professor deverá explicar que os estudantes vão estudar a Astronomia indígena brasileira. 

É necessário enfatizar que no Brasil há muitos povos indígenas, com diferentes línguas, hábitos, 

cultura, etc. 

Os grupos de trabalho devem ser orientados a realizar uma pesquisa que tenha como 

objetivo responder às seguintes questões norteadoras: 

• O que é Astronomia indígena? 

• Como a Via Láctea é interpretada pelos povos indígenas brasileiros? 

• Por que é importante entender a interpretação dos fenômenos celestes pelos povos 
indígenas? 

• De que forma os povos indígenas utilizam as interpretações dos fenômenos celestes? 

• Quais são os principais mitos e lendas indígenas que envolvem interpretações de 
fenômenos celestes? Dê um exemplo. 
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Mais uma vez, a pesquisa pode ser realizada em diferentes materiais de consulta (internet, 

livros, revistas, jornais, entre outros). É importante que a busca de informações seja feita em fontes 

que apresentem conteúdo confiável, como sites de instituições de ensino. Caso não haja a 

possibilidade do uso de recursos digitais, é possível selecionar previamente e disponibilizar aos 

grupos materiais em meio físico sobre o assunto (livros, revistas especializadas, cópias impressas de 

conteúdos disponíveis online, entre outros). 

No segundo momento deste projeto, com a participação do professor de Geografia, será 

preciso conduzir as discussões de forma que os estudantes possam compreender como as 

informações adquiridas pela observação do céu, em diferentes culturas, ao longo dos tempos, foram 

utilizadas em diversas perspectivas, como para planejar as atividades cotidianas práticas (viagens, 

caça, pesca, agricultura, entre outras), para realizar cerimônias místicas e religiosas, para transmitir 

padrões de conduta pessoal e, modernamente, sendo utilizada com fins científicos para entender e 

explicar a ocorrência de alguns fenômenos naturais. 

Nesse sentido, o professor pode apresentar para os grupos de trabalho estabelecidos na etapa 

anterior, textos informativos, links, sites oficiais de pesquisa, associados ao tema “Astronomia indígena”, 

bem como exibir, se possível, o filme O céu Tupi Guarani, disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/sc/videos/detalhes/177/cuaracy-ra%E2%80%99angaba-%E2%80%93-o-ceu-

tupi-guarani> (acesso em: 21 nov. 2018). Os grupos podem receber os mesmos textos ou cada grupo pode 

receber textos diferentes, a critério do professor. O importante é que se apresentem assuntos relevantes de 

modo que os estudantes possam ser contextualizados sobre a questão que se propõe nesta etapa do 

projeto. 

Em seguida, os novos saberes devem ser compartilhados entre os estudantes para que todos os 

membros dos grupos expressem suas opiniões e ouçam as do colega com respeito. Esta etapa é 

importante para que os estudantes tenham contato com a linguagem e a estrutura de diferentes 

materiais veiculados na mídia e para que saibam selecionar informações nesse tipo de fonte de pesquisa. 

É importante frisar que, apesar de a pesquisa e a discussão serem propostas como atividade em 

grupo, cada estudante deve produzir seu próprio registro escrito. Assim, caso haja dúvidas que não foram 

elucidadas no grupo, que elas sejam anotadas para serem dirimidas na discussão/correção da atividade. 

Etapa 5 – Exposição: O Sistema Solar e a Via Láctea 

A finalização do projeto ocorrerá com uma exposição para a comunidade escolar. Para a 

realização da atividade final, o professor de Ciências, com a colaboração dos professores de 

Geografia, Língua Portuguesa e de Matemática, deve organizar onde, como e quando se dará a 

exposição. Para isso, ele deve orientar os estudantes nos grupos de trabalho e, em seguida, informar 

sobre como ocorrerá a produção da exposição. 

Para a exposição, os grupos deverão elaborar uma proposta de: 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

1. Painel informativo com um tema escolhido pelo grupo. Cada grupo pode escolher 
livremente um tema para compor o painel, por exemplo: “Os planetas do Sistema Solar”; 
“Astronomia indígena”; “O Sol”; “O que são galáxias”; “A Via Láctea”, etc.  

2. Modelo tridimensional de Sistema Solar. 

O planejamento do painel e a produção de texto devem ser orientados pelo professor de Língua 

Portuguesa. Caso os estudantes tenham acesso na escola e/ou em suas residências a programas 

computacionais de edição de texto e de imagem, devem ser estimulados a usá-los na elaboração dos 

painéis; caso contrário, esses podem ser feitos em cartolinas com desenhos e textos manuscritos. 

Os estudantes devem ser preparados para apresentar o modelo e o painel oralmente. Essa 

etapa deve ser acompanhada pelo professor de Língua Portuguesa. 

Como parte do fechamento do projeto, os estudantes, supervisionados pelos professores 

participantes, devem planejar e realizar uma exposição interativa com os modelos e os painéis 

produzidos, de modo a agregar os conhecimentos desenvolvidos na elaboração desses trabalhos.  

A exposição deve ser planejada para o público escolar, os familiares e a comunidade do 

entorno e deve ocorrer em um espaço adequado para o número de visitantes esperados. Para tanto, 

o professor coordenador deverá buscar um local na escola com espaço suficiente de modo que os 

painéis e os modelos (maquetes) fiquem dispostos de forma adequada e visível para a visitação da 

comunidade escolar. Outra possibilidade para a exposição e o compartilhamento do produto final do 

projeto para além da comunidade escolar é publicar os trabalhos dos estudantes na página da rede 

social oficial da escola por meio de registros fotográficos e textos produzidos pelos estudantes. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para avaliar as habilidades e competências desenvolvidas pelos estudantes ao longo do 

projeto, os professores devem utilizar tanto instrumentos de avaliação formadora (que permitem a 

autorregulação da aprendizagem pelos estudantes) como formativa (ligada à regulação do ensino e 

da aprendizagem). Assim, para que os estudantes sejam capazes de avaliar seu próprio desempenho 

no decorrer das etapas do projeto, os professores devem elaborar questionários de autoavaliação ao 

final de cada uma das etapas e atividades em que cada estudante consiga, analisando as atividades 

realizadas anteriormente, identificar seus avanços e dificuldades, por exemplo, na realização dos 

cálculos e produção de escala para os modelos.  

Em relação à avaliação formativa desenvolvida pelos professores, seus instrumentos devem 

buscar refletir o caráter integrador do projeto, não se atendo exclusivamente à avaliação dos 

conteúdos específicos dos componentes curriculares envolvidos no projeto. Portanto, deve-se buscar 

elaborar atividades com questões e situações-problema em que os estudantes tenham que associar 

os conhecimentos das diferentes áreas envolvidas, indicando se, de fato, conseguiram desenvolver 

competências mais gerais ao longo do projeto. 
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É importante lembrar que devem ser avaliados não só o conhecimento dos conteúdos 

conceituais pelos estudantes, mas também sua postura ética e respeitosa para com seus pares e 

professores, além de seu comprometimento com as diferentes etapas do projeto. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Astronomia no Zênite: Disponível em: <www.zenite.nu/> (acesso em: 20 nov. 2018).  

CANIATO, R. Projeto Brasileiro para ensino de Física. Vol. I. O Céu. Editora Nobel, 

1975. 

CANIATO, R. Projeto de Ciência Integrada. Vol. I. A Terra em que vivemos. Editora 

Papirus, 1989. 

FARIA, R. P. Fundamentos da Astronomia. Editora Papirus, 1987. 

GARCIA, C. S.; COSTA, S.; PASCOLAI, S.; CAMPO, M. Z. As coisas do céu: 

Etnoastronomia de uma comunidade indígena como subsídio para a proposta de um 

material paradidático. Disponível em: <www.relea.ufscar.br/index.php/relea/article/ 

view/231> (acesso em: 20 nov. 2018). 

LEITE, M. O Caminho da Anta. Disponível em: 

<www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1008200303.htm> (acesso em: 20 nov. 2018). 

MITOS e Estações no céu Tupi-Guarani. Scientific American Brasil. Disponível em 

<www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-guarani.html> 

(acesso em: 14 nov. 2018). 

O CÉU COMO guia de conhecimentos e rituais indígenas. Ciência e Cultura, dez. 2012. 

Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-

67252012000400023> (acesso em: 14 nov. 2018). 

O CÉU INDÍGENA, um olhar para as estrelas, Jornal Informast, jan. 2018. Disponível 

em < http://informast.mast.br/?p=2080> (acesso em: 14 nov. 2018). 

O SISTEMA Solar em Escala Reduzida. Disponível em: 

<www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=pmd&cod=_pmd2005_i3701> 

(acesso em: 20 nov. 2018). 

SCALE Model Solar System resources for informal educators. Disponível em: 

<https://informal.jpl.nasa.gov/museum/content/scale-solar-system> (acesso em:  

20 nov. 2018). 


