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Título: Observando o céu 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática os estudantes explorarão o aspecto do céu, de dia e de noite. Será 

dada ênfase ao movimento aparente dos astros.  

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar e explicar características, fenômenos e processos do mundo natural, especifica-
mente das estrelas, planetas e satélites. 

• Adquirir as primeiras noções da Astronomia a partir da observação dos astros no céu. 

• Diferenciar o aspecto do céu de dia e à noite. 

• Perceber que a posição aparente dos astros muda ao longo do dia. 

Objeto de conhecimento 

• Observação do céu 

Habilidade abordada 

• (EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o 
Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Identificando os astros do céu 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um grande grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, giz de lousa, fotografias do céu de dia e de noite, uma lanterna, folhas de 
papel sulfite. 

Busque previamente uma fotografia do céu diurno, de preferência uma na qual Vênus esteja 

visível, e uma do céu noturno, na qual o céu esteja limpo e com muitas estrelas visíveis. Se possível, 

identifique algumas constelações e planetas nessas fotografias. Como fonte de referência para obter 

algumas dicas para identificação de astros no céu, você pode consultar <http://www.cdcc.sc.usp.br/ 

cda/ensino-fundamental-astronomia/parte1b.html>, acessado em: 5 jan. 2018). 

Inicie a aula conversando com os estudantes durante, aproximadamente, 20 minutos ques- 

tionando quais são algumas diferenças no céu quando visto de dia e à noite. Anote na lousa as 

respostas, em um quadro dividido em duas colunas identificadas como “Dia” e “Noite”. Em seguida, 

apresente as fotografias a todos para que as analisem e troquem ideias. Pergunte: Nas fotografias há 

outros elementos que não foram mencionados anteriormente? Se for o caso, acrescente-os ao 

quadro. É possível que alguns estudantes não identifiquem outros astros do céu além da Lua e de 

estrelas, como o Sol. Nesse caso, explique que alguns pontos brilhantes do céu podem ser planetas, 

como a estrela-d’alva, que é o planeta Vênus, e podemos raramente ver durante o dia. Ressalte, 

ainda, que a Lua também pode ser vista no céu durante o dia. 

Na segunda parte da aula, que deve durar em torno de 30 minutos, aproveite para explicar 

que o Sol é uma estrela e, portanto, apresenta luz própria, enquanto a Terra e a Lua são, respectiva-

mente, um planeta e um satélite, e não possuem luz própria. Em seguida, pergunte por que não 

conseguimos enxergar a maioria das estrelas no céu durante o dia. Para discutir esse assunto, você 

pode propor uma analogia por meio de uma atividade prática. Apague a luz da sala de aula e feche as 

cortinas e, no local mais escuro dela, acenda a lanterna. Verifique se os estudantes enxergam esse 

feixe de luz facilmente. Em seguida, peça a um estudante que acenda a luz da sala e abra as cortinas. 

Espera-se que os estudantes, nessa condição, tenham mais dificuldade em ver o feixe de luz da 

lanterna. Com base nessa vivência, explore a analogia: como percebemos a luz das outras estrelas 

durante o dia?  

Reserve alguns minutos do final da aula para preparar a atividade que os estudantes farão 

para a aula da semana seguinte. Entregue duas folhas de papel sulfite para cada um e peça que 

desenhem, em cada folha, o céu noturno em um determinado horário. A diferença entre os horários 

representados pode ser de aproximadamente 2 horas. Oriente os estudantes a observar o mesmo 
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local nos dois momentos. Alerte-os para que, caso vejam o céu de outro lugar fora de casa, estejam 

acompanhados da presença de um adulto de seu convívio.  

 

Aula 2 – A posição aparente dos astros no céu 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em um grande grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, giz de lousa, folhas de papel sulfite com os desenhos dos estudantes, folhas 
de cartolina, lápis coloridos, canetas coloridas, livros e revistas sobre o Sistema Solar, tesoura de pontas arredondadas e 
cola. 

Retome o conteúdo da aula 1 sobre os astros visíveis no céu de dia e de noite. Esta aula deve 

ser realizada em um intervalo de tempo suficiente após a aula 1 para que os estudantes tenham 

conseguido fazer suas observações em uma noite com poucas nuvens no céu e com a Lua visível. 

Permita aos estudantes que apresentem seus desenhos nos primeiros 20 minutos de aula, 

contando aos colegas da turma o que viram de diferente no céu nos dois momentos da noite. Espera-

-se que, no final, percebam que a posição aparente dos astros no céu muda ao longo do tempo. 

Aproveite para dar explicações sobre a Lua, mencionando que ela é um satélite natural. Menci-

one também que existem os satélites artificiais, construídos pelo ser humano e colocados em órbita ao 

redor da Terra – como são, por exemplo, os satélites meteorológicos usados para monitorar o tempo e 

o clima do planeta Terra. Comente que a parte que observamos da Lua recebe a luz do Sol. 

Concluída a etapa de explicações, durante os próximos 30 minutos, solicite à turma que con-

feccione dois cartazes: um apresentando os astros visíveis no céu durante o dia e outro apresentan-

do os astros visíveis à noite. 
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Aferição da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado de forma contínua, durante todo o 

processo. A todo momento, é importante intervir nas atividades e mediá-las, de forma que conduza 

e auxilie os estudantes. Sistematize as informações para que os estudantes ressignifiquem seus 

conhecimentos prévios. Busque analisar, por exemplo, se o estudante: 

1. Identificou os astros visíveis no céu durante o dia e durante a noite. 

2. Diferenciou estrelas, planetas e satélites. 

3. Compreendeu o motivo de não podermos enxergar determinados astros durante o dia. 

4. Percebeu que a posição dos astros no céu não é a mesma em diferentes momentos do dia. 

É importante que, ao final de cada etapa, existam momentos de autoavaliação para que o es-

tudante possa refletir sobre o seu empenho, envolvimento e os próprios momentos de aprendiza-

gem. Nesse sentido, algumas questões de autoavaliação podem ser: 

• Desenvolvi atitudes de colaboração e cooperação com meus colegas permitindo que to-
dos participassem de alguma forma das dinâmicas propostas? 

• Consigo me sentir à vontade para expor minhas ideias e opiniões com meus colegas e 
professor em sala de aula?  

• Prestei atenção em todas as atividades?  

• Empenhei-me para realizar a tarefa de casa? 

• Perguntei ao professor quando não compreendi a explicação ou algum exercício sobre os 
corpos celestes? 

Você pode também organizar as questões em forma de quadros com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, 

podendo identificar problemas dentro da sala de aula. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Complete as lacunas corretamente. 

As estrelas são astros que emitem ___________________ própria. O Sol é um exemplo de 
_____________________. Os astros podem ser estrelas, satélites, como a ____________________, 
ou _____________________, como a estrela-d’alva, entre outros. 
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2. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações a seguir. 

(  ) A Lua pode ser visível tanto durante o dia como durante a noite. 

(  ) A Lua está sempre na mesma posição do céu. 

(  ) Apenas a posição aparente do Sol muda no céu ao longo do dia. 

(  ) Não enxergamos muitas outras estrelas durante o dia porque a luz delas é ofuscada pela luz do Sol. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que completem da seguinte forma: 

As estrelas são astros que emitem luz própria. O Sol é um exemplo de estrela. Os astros podem ser 
estrelas, satélites, como a Lua, ou planetas, como a estrela-d’alva, entre outros. 

2. Espera-se que os estudantes respondam da seguinte forma: 

(V) A Lua pode ser visível tanto durante o dia como durante a noite. 

(F) A Lua está sempre na mesma posição do céu. 

(F) Apenas a posição aparente do Sol muda no céu ao longo do dia. 

(V) Não enxergamos muitas outras estrelas durante o dia porque a luz delas é ofuscada pela luz do Sol. 


