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Investigando o Sistema Solar 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, os objetivos de aprendizagem estão relacionados aos conceitos que 

envolvem o Sistema Solar e consideram a estrutura e composição de alguns de seus corpos celestes, 

assim como os planetas. Com as atividades pretende-se instigar os estudantes a compreenderem a 

dimensão do Sistema Solar e de seus constituintes, de forma que possam reformular sua maneira de 

observar o céu e o mundo que os cerca e assim se tornarem capazes de formular opiniões a respeito 

do seu lugar no Universo. Para tanto, propõe-se a realização de uma pesquisa acerca dos principais 

corpos celestes do Sistema Solar, considerando as suas características físicas e químicas, como suas 

formas, composição da atmosfera, temperatura, distância média do Sol, etc. Em seguida, propõe-se a 

construção de um modelo representativo do Sistema Solar em escala. Desse modo, como objetivo 

complementar, esta sequência possibilita aos estudantes compreenderem as distâncias entre esses 

corpos celestes, podendo elaborar hipóteses e justificativas para observações ou questionamentos 

que possam surgir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Descrever a estrutura e composição de corpos celestes do Sistema Solar. 

• Diferenciar planetas gasosos e rochosos. 

• Compreender o conceito de unidade astronômica e sua aplicação na Astronomia. 

• Relacionar a distância do Sol com os planetas do Sistema Solar. 

• Compreender a localização do Sistema Solar e da nossa galáxia no Universo. 

• Planejar e construir um modelo do Sistema Solar em escala de distâncias.  
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

Competências 

Gerais 

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 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. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Específicas 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas 
e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidade 

Composição, estrutura e localização 
do Sistema Solar no Universo. 
 
Ordem de grandeza astronômica. 

(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). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Composição e estrutura do Sistema Solar 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos estudantes: em grupos de três integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: computadores com acesso à internet ou textos impressos a respeito da composição e 

estrutura do Sistema Solar, quadro de giz, giz ou caneta, revistas, cartolina, tesoura de ponta arredondada, cola, canetas 

hidrográficas e lápis de cor. 

Inicie a aula perguntando aos estudantes se eles sabem ou já ouviram falar a respeito dos 

planetas que constituem o Sistema Solar. É provável que neste momento os estudantes façam 

referências a filmes e notícias de revistas ou telejornais. 

Considerando as referências e comentários dos estudantes, explique que o Sistema Solar é 

formado pelo Sol, pelos planetas e por demais corpos celestes que giram ao seu redor. Explique 

também que para um corpo celeste ser considerado um planeta do Sistema Solar ele precisa estar 

orbitando o Sol, possuir massa suficiente para que a sua própria atração gravitacional resulte uma 

forma aproximadamente esférica e não possuir em sua vizinhança outros corpos de massa semelhante 

ou maior. Neste momento, exemplifique, se possível com uma ilustração no quadro de giz, citando os 

planetas que compõe o Sistema Solar, mencionando que o cinturão de asteroides divide os oito 

planetas existentes em planetas rochosos (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) e os planetas gasosos 

(Júpiter, Saturno, Urano e Netuno). 

Após esse momento, organize os estudantes em grupos de três integrantes para que possam 

realizar uma pesquisa acerca da composição e estrutura dos principais corpos celestes do Sistema 

Solar. Para essa atividade, faça um sorteio com os nomes dos planetas rochosos (Mercúrio, Vênus, 

Terra e Marte), dos planetas gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno), do planeta anão Plutão e do 

Sol. Coloque todos esses nomes em uma caixa ou envelope e solicite que um representante de cada 

grupo retire o papel com o nome do corpo celeste a ser pesquisado. 

Se possível, a partir dessa organização, direcione os grupos para uma sala de informática com 

acesso à internet, para que possam realizar a pesquisa. Caso essa dinâmica não seja possível, 

disponibilize material impresso preparado previamente, imagens ou vídeos com as temáticas de 

pesquisa, para consulta dos estudantes, ou peça que utilizem o livro didático de referência. 

Peça que cada grupo pesquise a respeito da composição do planeta, da distância média que 

ele possui em relação ao Sol, diâmetro aproximado e curiosidades. Distribua para cada grupo uma 

cartolina, tesoura com ponta arredondada, cola, canetas hidrográficas, lápis de cor e revistas; solicite 

aos grupos que elaborem um material gráfico contendo as principais informações a respeito do corpo 

celeste sorteado. Proponha-lhes que façam uma representação simplificada do corpo celeste em 

questão, considerando a cor do corpo e outros aspectos visíveis. Diga que esse material será utilizado 

nas atividades que serão desenvolvidas em aulas posteriores. 

Durante a realização da atividade, circule na sala tirando as dúvidas que possam surgir. 
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Aula 2 – Os planetas e suas distâncias em relação ao Sol 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de três integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: giz ou caneta, quadro de giz e material elaborado na aula anterior. 

Inicie a aula solicitando que os estudantes se organizem nos grupos determinados na aula 

anterior. Em seguida, faça uma tabela no quadro de giz (conforme sugerido a seguir) para a 

sistematização de algumas informações coletadas na pesquisa dos grupos.  

Características dos corpos celestes 

Corpo  
celeste 

Diâmetro 
aproximado 

(em km) 

Distância 
média do Sol 

(em km) 

Distância 
média do Sol 

(Unidade 
Astronômica) 

Composição Atmosfera 

Sol 1 391 016 - - 
Primariamente, 
hidrogênio e hélio 

Formada pela 
cromosfera e 
coroa, formada 
por moléculas 
simples e ventos 
solares 

Mercúrio 4 879 58 000 000 0,4 Rochoso, rico em ferro 
Muito fina e não 
permanente 

Vênus 12 104 108 000 000 0,7 
Rochoso, com rochas 
derretidas 

Rica em gás 
carbônico 

Terra 12 756 150 000 000 1 

Rochoso, constituído 
por três camadas: 
atmosfera (gasosa), 
hidrosfera (líquida) e 
litosfera (rochosa) 

Constituída por 
ozônio, 
nitrogênio, 
oxigênio e gás 
carbônico 

Marte 6 794 228 000 000 1,5 
Rochoso, com alta 
atividade vulcânica 

Rica em gás 
carbônico, porém, 
fina - com 
partículas de ferro 

Júpiter 142 984 778 000 000 5,2 

Gasoso, circundado por 
um fino anel formado 
por fragmentos de 
rocha e poeira cósmica 

Muito espessa, 
composta por gás 
hidrogênio 

Saturno 120 536 1 430 000 000 9,5 

Gasoso, circundado por 
diversos anéis 
formados por 
fragmentos de rochas e 
gelo; cor amarelada 
devido a nuvens de 
enxofre 

Muito espessa, 
composta pelos 
gases hidrogênio 
e hélio 

Urano 51 118 2 870 000 000 19,1 
Gasoso, com materiais 
congelados: água, 
amônia e metano 

Muito espessa, 
composta pelos 
gases hidrogênio, 
hélio e metano 
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Netuno 49 528 4 500 000 000 30 
Gasoso, sem superfície 
sólida 

Muito espessa, 
composta pelos 
gases hidrogênio, 
hélio, metano e 
amônia 

Plutão 2 306 5 914 000 000 39,5 
Rochoso, coberto por 
gelo 

Composta por 
nitrogênio, 
metano e 
monóxido de 
carbono 

Tabela elaborada para fins didáticos. 

Solicite aos grupos que apresentem brevemente os resultados de suas pesquisas, utilizando o 

material gráfico elaborado. Ao final de cada apresentação, solicite que o grupo preencha a linha da 

tabela correspondente ao corpo celeste sorteado para eles. 

Após o preenchimento da tabela, analise os dados com os estudantes perguntando, por 

exemplo, quais são os planetas mais próximos e os mais distantes do Sol. Nesse momento, relacione a 

composição dos planetas com a distância média do Sol, informando que os planetas rochosos são 

planetas mais próximos do Sol, que por sua vez é um corpo celeste com altas temperaturas. 

Direcione a discussão a respeito dos planetas rochosos mencionando que o planeta mais 

próximo do Sol é Mercúrio e que este também é o menor planeta do Sistema Solar. Cite que Vênus e 

a Terra são muito parecidos em tamanho e composição química, mas bem diferentes em condições 

atmosféricas. Vênus é muito mais quente e sua atmosfera é bem mais densa. Continue analisando 

Marte, que é bem mais frio do que os demais planetas rochosos, que tem tamanho intermediário entre 

Mercúrio e Terra (ou Vênus) e cuja distância média do Sol é uma vez e meia a da Terra. Destaque que 

dentre os quatro planetas rochosos, somente a Terra tem água em abundância e nos três estados 

físicos (sólido, líquido e gasoso). 

Após o estudo dos planetas rochosos, comente que o cinturão de asteroides é formado por 

corpos rochosos de tamanhos e formas variadas, chamados asteroides. Diga que a origem desse 

cinturão está associada à hipótese de que suas rochas são fragmentos de um planeta e que esses 

fragmentos não se agregaram por influência da força gravitacional de Júpiter; e que os asteroides que 

ficam mais próximos de Marte são rochas mais claras formados por silicatos (como a areia de praia) e 

ferro, enquanto que os asteroides mais próximos de Júpiter são formados por rochas mais escuras, 

compostas por metais, como o ferro e o níquel. 

Dando continuidade, promova a exploração das características dos planetas gasosos. Assim, 

considerando os dados da tabela, destaque que os planetas gasosos são muito diferentes dos planetas 

rochosos, e que estes são grandes esferas de gás que não possuem superfícies sólidas. Cite que Júpiter 

é o maior planeta do Sistema Solar, seguido por Saturno, que apresenta anéis cintilantes compostos 

por gelo e rochas, e que Urano e Netuno apresentam coloração azulada devido ao gás metano de suas 

atmosferas. 
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Por fim, considerando as informações pesquisadas acerca de Plutão, organize-as e mencione 

que este é um corpo celeste composto por uma mistura de gelo e rocha que orbita o Sol, que é grande 

o suficiente para ter um formato esférico, porém, têm características orbitais muito diferentes 

daquelas apresentadas pelos outros planetas; essas características são típicas de objetos 

relativamente pequenos. Mencione ainda que nas suas vizinhanças encontram-se vários outros 

objetos. 

Em seguida, explique que, como as distâncias são extremamente grandes, os astrônomos 

criaram unidades de medidas específicas, como por exemplo, a unidade astronômica (UA) que consiste 

na distância média entre a Terra e o Sol. Assim: 1 UA = 150 000 000 km. 

Nesse momento, complete a coluna na tabela com os dados das distâncias do planeta em UA 

e discuta as distâncias dos planetas com as medidas em menor escala, para melhor dimensão dos 

estudantes. 

Sistematize as informações discutidas e solicite aos estudantes que façam os registros em seus 

cadernos para que possam consulta-los posteriormente, por ocasião das atividades que serão 

desenvolvidas na próxima aula. 

 

Aula 3 – Modelo de Sistema Solar em escala de distância 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula e área externa (pátio ou quadra poliesportiva). 

Organização dos estudantes: em um grande grupo de trabalho. 

Recursos e/ou material necessário: matéria gráfico elaborado pelos grupos na primeira aula, trena, barbante de no 

mínimo 7 m de comprimento, folha de papel, lápis de cor, fita adesiva, caneta ou giz e quadro de giz. 

Informe aos estudantes que nesta aula será organizado e montado um modelo de 

representação do Sistema Solar em escala de distâncias. Comente que as distâncias entre os corpos 

do Sistema Solar são muito grandes quando comparadas com os diâmetros médios desses corpos 

celestes e, por isso, seria inviável construir um modelo do Sistema Solar com a mesma escala para 

tamanho e distância. 

Em seguida, informe aos estudantes que eles adotarão a escala de 1 cm para 10 milhões de 

quilômetros para construir o modelo em escala de distâncias do Sistema Solar. Peça aos grupos que 

calculem a distância do seu respectivo corpo celeste ao Sol utilizando essa escala. Organize uma tabela 

no quadro de giz conforme sugerido a seguir e solicite que os grupos completem a linha 

correspondente ao corpo celeste pesquisado por eles. Peça também que cada grupo faça uma 

representação simplificada do corpo celeste sorteado, em uma folha de papel, utilizando lápis de cor 

para representar as características do mesmo. 
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Correspondência entre a distância real entre corpos celestes e o Sol e a escala adotada no modelo  

Corpo celeste Distância média do Sol (em km) 
Distância na escala adotada no 

modelo (em mm) 

Mercúrio 58 000 000 58 

Vênus 108 000 000 108 

Terra 150 000 000 150 

Marte 228 000 000 228 

Júpiter 778 000 000 778 

Saturno 1 430 000 000 1 430 

Urano 2 870 000 000 2 870 

Netuno 4 500 000 000 4 500 

Plutão 5 914 000 000 5 914 

Tabela elaborada para fins didáticos. 

Solicite aos estudantes que anotem em seus cadernos os dados acima. Em seguida, solicite aos 

grupos que se organizem em uma área externa da escola. Combine com eles, como poderão 

representar o Sistema Solar em escala de distâncias. Solicite a dois estudantes voluntários que 

segurem o barbante, cada um pela sua extremidade. Escolha um ponto perto de um dos estudantes e 

utilize a fita adesiva para colocar a representação do Sol. Peça aos grupos que, seguindo ordem da 

tabela acima, utilizem a trena ou fita métrica para posicionar as representações dos demais corpos 

celestes correspondentes à posição de cada corpo. Durante a realização dessa atividade, é possível 

revezar os estudantes voluntários. 

Com o modelo pronto, peça para que os estudantes se afastem e observem o Sistema Solar e 

tirem algumas conclusões. Em seguida, promova uma discussão acerca das distâncias dos planetas em 

relação ao Sol, permitindo que os estudantes expressem suas impressões e suas opiniões a respeito 

da representação e suas dimensões. Nesse momento, é possível propor alguns questionamentos, 

como os que seguem: 

• Por que os planetas orbitam o Sol? 

• Quais planetas são mais quentes e quais são mais frios? Por quê? 

• Há algo entre os planetas? 

• O que há no espaço além do Sistema Solar? 

Considere os apontamentos realizados pelos estudantes para indicar que o Sistema Solar é um 

sistema planetário localizado na Via Láctea, uma galáxia que contém mais de 100 bilhões de estrelas, 

e que essa é apenas uma das muitas galáxias dentre as bilhões que existem no Universo. Para que os 

estudantes percebam as distâncias relativas entre o nosso Sistema Solar e outros corpos celestes, 

comente que a estrela mais próxima da Terra é Próxima Centauri, uma anã vermelha, não visível a olho 
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nu e que compõe a constelação de Centauro, está a aproximadamente 41 trilhões de quilômetros do 

Sol e que, na escala adotada no modelo, isso representaria uma distância de 41 quilômetros. Esse é 

um bom exemplo para explicar porque é inviável algumas representações mesmo usando escalas. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

estudantes. Desse modo, o ato de avaliar a formação do estudante é promovido em todas suas 

dimensões, considerando seus aspectos procedimentais, atitudinais e elaboração de conceitos. 

É desejável que os estudantes sejam capazes de coletar dados a partir de textos ou pesquisas 

em endereços eletrônicos confiáveis, acerca da composição e estrutura dos constituintes do Sistema 

Solar. A partir dessas informações coletadas, o grupo de estudantes deverá construir de forma coletiva 

uma tabela sistematizando essas informações, além de diferenciar os planetas rochosos e gasosos em 

relação a sua proximidade do Sol e compreender o conceito de unidade astronômica, o que facilita a 

compreensão das medidas envolvidas na Astronomia. Ademais, espera-se que os estudantes consigam 

representar esquematicamente os resultados de suas pesquisas e compartilhá-los com os colegas da 

classe. Por fim, espera-se que, com a construção de um modelo representativo em escala de distância, 

os estudantes consigam vislumbrar as distâncias relativas dos principais corpos celestes do nosso 

sistema planetário e, dessa forma, refletir acerca de sua existência no Sistema Solar. 

As atividades propostas desenvolvem o pensamento científico e a criatividade dos estudantes, 

ao envolver o planejamento e a construção de modelos representativos de sistemas planetários, a 

elaboração de material gráfico a partir de resultados de pesquisas e o relatar das informações 

oralmente e visualmente. Complementarmente, destacam-se como elementos avaliativos o trabalho 

em equipe e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos estudantes, por meio do 

revezamento de funções no grupo, bem como a participação nos debates e discussões. 

Além disso, é possível promover uma autoavaliação dos estudantes com os seguintes 

questionamentos: 

• O que eu pensava, antes das aulas, a respeito do modo como os planetas estão 
posicionados e distantes um dos outros é o mesmo que penso agora? O que mudou? 

• O que compreendi acerca da relação entre as características de um planeta e a distância 
que ele está do Sol? 
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Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos estudantes em relação aos objetivos aqui explorados. Por 

exemplo: 

1. Diferencie planetas rochosos e planetas gasosos. 

2. A Lua é aproximadamente 400 vezes menor que o Sol, mas ao observar o céu, a Lua parece ter o 
mesmo tamanho que o Sol. Explique o motivo pelo qual isso ocorre. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante responda que os planetas rochosos têm sua superfície sólida e estão 
mais próximos do Sol, enquanto que os planetas gasosos não possuem superfície sólida e estão 
mais distantes do Sol.  

2. Espera-se que o estudante seja capaz de relacionar a distância da Terra ao Sol e à Lua, explicando 
que a distância do Sol à Terra é aproximadamente 400 vezes a distância da Lua à Terra e, por isso, 
o tamanho desses corpos celestes, quando vistos da superfície terrestre, parece o mesmo. 


