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Missão fora da Terra 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, os objetivos estão relacionados à aprendizagem dos fatores que 

influenciam na viabilidade da sobrevivência do ser humano fora da Terra. Com base nas condições 

necessárias à vida, nas características dos corpos celestes e na ordem de grandeza das medidas 

astronômicas é proposto aos estudantes o estudo e o planejamento de missões de exploração espacial. 

Assim, deseja-se despertar nos estudantes o interesse pela construção científica através da análise de 

dados, da reflexão, da argumentação coletiva e pela organização de hipóteses e compartilhamento de 

propostas. Além disso, pretende-se incentivar a resolução de problemas e a criatividade dos 

estudantes. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Coletar dados acerca das condições necessárias para a vida humana, com base na análise 
das características dos corpos celestes. 

• Compreender que a vida humana depende de fatores específicos. 

• Construir argumentos referentes à viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra. 

• Analisar as distâncias astronômicas em viagens espaciais e sua viabilidade para as 
condições humanas. 
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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 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. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida 
pessoal e coletiva. 

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

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.  

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e 
negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência 
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 
natureza. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Vida humana fora da Terra 

(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora 
da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas 
e nas distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e 
interestelares. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Pesquisa: vida fora da Terra 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: computadores com acesso à internet ou textos sobre as características de planetas e 

outros astros do Sistema Solar, caderno, lápis, borracha e caneta. 

Inicie a aula perguntando aos estudantes o que o ser humano precisa para sobreviver em 

condições normais aqui na Terra. É provável que os estudantes identifiquem elementos como 

alimento, água, ar (gás oxigênio), abrigo, dentre outros. Após as respostas, destaque a necessidade de 

uma fonte de energia luminosa e térmica, a importância de uma atmosfera e a ação da força de 

gravidade, sempre estimulando os estudantes a levantarem outras variáveis que permitem a existência 

da vida como a conhecemos em nosso planeta. Elucide que esses fatores devem ser considerados na 

reflexão sobre a possibilidade da sobrevivência humana fora da Terra (em outros planetas ou mesmo 

em luas) ou no planejamento de viagens espaciais. Esses são alguns dos temas abordados nesta 

sequência didática. 

Em seguida, destaque algumas condições existentes em outros astros.  Lua e Mercúrio são 

bem menores do que a Terra, possuem uma massa menor e, consequentemente, com menor força de 

gravidade e são incapazes, por exemplo, de reter uma atmosfera. Em contrapartida, Júpiter, por ter 

maior massa, exerce uma atração gravitacional considerável, nem mesmo permitindo que gases leves 

(como o hidrogênio e o hélio) escapem, característica que favorece a formação de ciclones, furacões 

e tornados maiores, mais devastadores e mais frequentes que os existentes na Terra.   

Neste momento, é interessante recordar a dificuldade dos astronautas ao se locomoverem em 

solo lunar, devido à menor gravidade do que na Terra. Lembre-os de que a gravidade na Lua é cerca 

de seis vezes menor do que na Terra, o que se traduz por um peso seis vezes menor, uma vez que o 

peso de um corpo é a força com que ele é atraído pela gravidade. Outro exemplo é o peso de um corpo 

em Marte, que apresenta o valor de um terço do que pesa aqui na Terra, pois naquele planeta a 

gravidade é um terço da gravidade da Terra e o dobro da gravidade da Lua. Ainda com relação à 

gravidade, lembre-os que durante o grande período de deslocamento pelo espaço, o astronauta está 

exposto à gravidade zero.  Uma outra sugestão é a de oferecer um tempo durante a aula para que os 

estudantes falem a respeito de informações diversas relacionadas à vida no espaço e em outros corpos 

celestes, especialmente na Lua e sobre as quais têm conhecimento. Aborde aspectos como sensações 

de isolamento e claustrofobia, déficit de atenção, coordenação motora, redução da irrigação cerebral 

com queda da capacidade mental e tantas ocorrências mais. 

Com base no exposto, proponha aos estudantes que se reúnam em grupos de quatro 

integrantes. Informe-os que deverão organizar uma missão tripulada para fora da Terra. Oriente-os 

que antes de desenvolver a missão, será necessário elaborar o plano de viagem, incluindo a escolha 

do destino, e realizar pesquisas a respeito de como é esse lugar e o que será necessário considerar 
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para que o ser humano possa habitá-lo. Informe que a partida para o destino escolhido será da Terra, 

sendo então necessário considerar a distância e como chegar ao destino escolhido. 

A pesquisa pode ser realizada com o uso de recursos digitais com acesso à internet. Caso esses 

recursos não possam ser utilizados, disponibilize material impresso, previamente preparado e 

selecionado, para que eles possam desenvolver a atividade de coleta de informações. Nesse caso, 

como sugestão, selecione materiais relacionados aos seguintes astros: as luas de Júpiter (Calisto e 

Ganimedes); as luas de Saturno (Encélado, Titã, Europa) e os planetas Vênus, que tem características 

próximas às da Terra, e Marte, que tem sido cogitado pela NASA para ser futuramente colonizado. 

Também a presente informações a respeito da inospitalidade dos planetas do Sistema Solar. 

Durante a pesquisa, auxilie-os em suas dúvidas, a começar pela escolha dos destinos para a 

missão fora da Terra. 

 

Aulas 2 e 3 – Planejando a missão espacial 

Duração: 2 aulas (cerca de 90 minutos). 

Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, caderno, lápis e borracha, material para a construção de 

infográfico, como papel kraft ou cartolina, canetas e lápis coloridos, cola, tesoura com ponta arredondada, revistas para 

recortes ou recursos digitais com programa que permita a criação de uma apresentação em formato de slides.  

Inicie a aula convidando os estudantes a retomarem os grupos de trabalho estabelecidos na 

aula anterior e informe-os que deverão organizar uma missão espacial, considerando as informações 

coletadas na pesquisa. 

Destaque que, para o planejamento da missão espacial, eles deverão considerar alguns 

aspectos, por exemplo: 

• Indicar o destino da missão espacial, informando a distância a ser percorrida e quanto 
tempo levará para chegar a ele. Neste item, é importante cogitar o que será necessário 
para a viagem, considerando o tempo do percurso e as condições do espaço sideral. 

• Explicar o porquê da escolha do local a ser explorado. 

• Descrever os equipamentos necessários para a viagem e quais serão utilizados para a 
exploração do ambiente escolhido, considerando as características do lugar de destino. 

Depois das orientações a respeito do planejamento da missão, oriente-os quanto à medida da 

distância da Terra em relação ao destino escolhido pelos grupos. Nesse sentido, comece com a 

discussão a respeito da importância de selecionar os múltiplos ou submúltiplos adequados da unidade 

de medida a ser utilizada. Podem começar, por exemplo, com a medida do comprimento e da largura 

da mesa do professor. Provavelmente, os estudantes mencionarão que o centímetro ou o metro 

seriam unidades de medida adequadas para esse objeto. Amplie a discussão, perguntando qual 

unidade de medida seria adequada para medir a distância entre o local em que a escola se localiza até 
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a próxima cidade. As respostas agora devem ser relacionadas ao quilômetro. Neste momento, 

esclareça aos estudantes que, dependendo da distância, são utilizados diferentes múltiplos das 

unidades de medida, e inicie uma explicação a respeito da importância das unidades de medidas na 

astronomia. Por esse motivo, para as medidas de distância entre os corpos celestes, que são muito 

grandes, foi necessário criar unidades de medidas como o ano-luz e a unidade astronômica - UA. 

Informe-os que a unidade astronômica corresponde à distância da Terra ao Sol e equivale a 

aproximadamente 150 milhões de quilômetros, sendo utilizada para medir a distância entre planetas 

do Sistema Solar, por exemplo. Exemplifique citando que Marte está 0,37 UA (55 000 000 Km) da Terra 

e a 1,52 UA (228 000 000 Km) do Sol.  

Por sua vez, explique que um ano-luz corresponde à distância que a luz percorre em um ano 

no vácuo e que essa unidade é utilizada para medir distâncias relativamente grandes, como a distância 

entre estrelas e galáxias. Como exemplo, diga que a distância entre a Terra e a estrela mais próxima 

da Terra depois do Sol, a estrela Próxima Centauri, é cerca de 4,2 anos-luz de distância, enquanto que 

a Lua está a pouco mais de 1 segundo-luz da Terra e o Sol está a uma distância de cerca de 8,5 minutos-

luz da Terra. Informe-os então que, um ano-luz equivale a cerca de 63 241 UA. 

Em seguida, faça o cálculo para dimensionar o tempo gasto para uma determinada viagem no 

espaço. Use o exemplo de uma viagem entre a Terra e Marte. Considerando que Marte está a uma 

distância de 55 000 000 km da Terra e que fosse utilizada uma espaçonave que se desloca à velocidade 

de 20 000 Km/h, seriam necessários 115 dias para realizar essa viagem.  

Após as informações a respeito das unidades de medida astronômicas, disponibilize material 

para a construção de um painel informativo ou infográfico, para que cada grupo represente a sua 

proposta.  O material para o infográfico pode ser papel kraft ou cartolina, canetas e lápis coloridos, 

cola, tesoura com ponta arredondada, revistas para recortes etc. Se possível, encaminhe os estudantes 

para uma sala de informática, para que possam desenvolver uma apresentação digital em forma de 

slides.  

Durante o desenvolvimento das propostas, auxilie os grupos de acordo com suas 

especificidades. 

 

Aula 4 – Apresentação: Compartilhando as missões espaciais  

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em forma de plateia. 

Recursos e/ou material necessário: apresentações das missões espaciais dos grupos; computador e projetor (se possível), 

caso tenha optado pela produção de uma apresentação digital. 

Inicie a aula propondo aos grupos que se organizem para a apresentação de suas propostas de 

missão espacial.  
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Avalie a possibilidade de realizar essa atividade convidando estudantes e professores de outras 

turmas e, se possível, outros membros da comunidade escolar. Em relação aos painéis e infográficos, 

verifique a possibilidade de os materiais permanecerem expostos no pátio ou na biblioteca por algum 

tempo, para que todos do colégio possam observá-los. Dessa forma, a divulgação da atividade 

alcançará mais pessoas. 

Organize a ordem das apresentações e estabeleça um tempo máximo para cada uma. Ao final 

de cada apresentação, considere um tempo para questionamentos dos espectadores. Procure mediar a 

discussão de forma a avaliar a viabilidade da missão e considerando as condições do destino escolhido. 

Após as apresentações, finalize discutindo que o processo realizado pelos estudantes segue, 

em menor complexidade, o mesmo processo desenvolvido pelos órgãos de exploração espacial, como 

a NASA. Os órgãos de exploração espacial também planejam a missão espacial, ou seja, eles estudam 

o destino da missão, identificam as necessidades humanas frente às condições do corpo celeste e 

selecionam materiais e equipamentos necessários para a viagem.  

 

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. 

Diante desse contexto, é desejável que os estudantes sejam capazes de selecionar informações 

dos textos impressos disponibilizados pelo professor e, no caso de pesquisas em endereços 

eletrônicos, selecionem fontes confiáveis que apresentem informações sobre os astros e os fatores 

necessários para que o ser humano sobreviva fora do planeta Terra (aula 1). Tendo essas informações 

como ponto de partida, os estudantes devem ser capazes de planejar uma missão para exploração do 

ambiente externo à Terra, considerando as condições inóspitas e a distância; e construir um painel ou 

infográfico para comunicar esse planejamento (aulas 2 e 3). Por fim, é esperado que os estudantes 

apresentem as informações e comuniquem de forma clara a missão planejada pelo grupo, de forma a 

defender a viabilidade da missão e a sobrevivência do ser humano fora da Terra (aula 4). 

Com relação às competências relativas ao trabalho coletivo, observe se os estudantes se 

mostraram comprometidos ao desempenhar as atividades, se foram capazes de ouvir opiniões 

distintas e se posicionar respeitosamente, se conseguiram chegar a acordos ao se envolverem em 

conflitos. 

Complementarmente, reserve um momento para a autoavaliação da turma em relação aos 

objetivos de aprendizagem da sequência didática. Para isso, proponha uma discussão a partir das 

seguintes perguntas:  

• Consegui chegar a uma opinião a respeito de ser possível o ser humano viver fora da Terra?  

• Sou capaz de analisar e discutir a viabilidade de um projeto para uma missão espacial? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Por que a astronomia utiliza unidades de medida diferentes das utilizadas comumente em nossas 
diversas atividades cotidianas? Cite uma unidade de medida utilizada pelos astrônomos. 

2. Cite três fatores essenciais para a sobrevivência do ser humano fora da Terra. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes expliquem que as distâncias entre os astros do Universo são muito 
maiores que as distâncias que podemos percorrer na Terra, o que exige unidades de medidas 
diferentes para dimensioná-las adequadamente. Como exemplos dessas unidades de medidas, 
eles podem citar o ano-luz e a unidade astronômica. 

2. Os estudantes podem apresentar diversos fatores, como a presença de água, condições de atração 
gravitacional adequadas, presença de uma fonte de energia luminosa e térmica, níveis adequados 
de temperatura e pressão, atmosfera com oxigênio, disponibilidade de alimentos, entre outros.  


