
 

 

 

 

 

 

CURSO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS PARA O 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE ASTRONOMIA 

 

DISCIPLINAS RELACIONADAS: 
Física, Matemática, Geografia, História, 
Ciências, Filosofia, Química. 

MINISTRANTES: 
Ana Maria Pereira  
Anderson Trogello 
Daniel Iria Machado 
Henri Araújo Leboeuf 
Janer Vilaça 
Oswaldo Barbosa Loureda 
Roberto Boczko 
Rodolfo Langhi 
Walmir Thomazi Cardoso 

 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

Nº DE 
DIAS 

CARGA 
HORÁRIA 
EM SALA 
DE AULA 

PROPOSTA 
EXTRACURSO / 

EAD 
PÚBLICO ALVO 

No TOTAL 
DE VAGAS 

60 h 16 48 h 12 h 
Professores da 

Educação Básica 
36 

 

DIAS DA SEMANA HORÁRIO 

Terça-feira 
Quarta-feira 
Quinta-feira 
Sexta-feira 

Sábado 

Manhã ou Noite 
Manhã ou Noite 
Manhã ou Noite 
Manhã ou Noite 

Manhã 

 

EMENTA 
 

Visão Geral sobre Astronomia: Concepções alternativas em Astronomia; breve 

história da Astronomia; estrutura do Universo; Teoria do Big Bang; galáxias e a Via 

Láctea; distâncias no Universo; nebulosas; aglomerados estelares; supernovas; instru-

mentos astronômicos. 

Astronomia nas Culturas: História da Astronomia; Uranografia; constelações; 

Arqueoastronomia; Etnoastronomia; mitos e histórias sobre o céu de diferentes povos; 

calendários; Astronomia na bandeira do Brasil. 

Astronomia de Posição: polos geográficos; linha do equador; hemisférios; 

meridianos e paralelos; latitude e longitude; pontos cardeais; determinação dos pontos 

cardeais por meio de uma bússola; esfera celeste; polos celestes; equador celeste; 

meridianos celestes e paralelos celestes; zênite e nadir; meridiano local; altura e 



 

 

 

 

 

azimute; localização geográfica por meio dos astros. 

Evolução Estelar: origem das estrelas; brilho e magnitude; cor e temperatura das 

estrelas; fonte de energia das estrelas; fases da evolução estelar; estágios finais de uma 

estrela; produção de elementos químicos nas estrelas;  

Sistemas Planetários: origem dos sistemas planetários; exoplanetas; Astro-

biologia. 

Sistema Solar: origem do sistema solar; características físicas do Sol; atividade 

solar; espectro solar; influência do Sol sobre o planeta Terra; corpos iluminados e 

luminosos; planetas telúricos e jovianos; características físicas e orbitais dos planetas; 

atmosferas planetárias; satélites naturais; planetas anões; asteroides; meteoritos; 

cometas; centauros; objetos transnetunianos (TNOs); cinturão de Kuiper; nuvem de Oort; 

exploração do Sistema Solar por sondas espaciais. 

Planeta Terra: estrutura física e geológica da Terra; rotação e revolução da Terra; 

características orbitais da Terra; achatamento da Terra e precessão dos equinócios; 

nutação; dia e noite; solstícios e equinócios; estações do ano; campo magnético e mag-

netosfera terrestre; auroras; zona habitável; atmosfera terrestre; fenômenos atmosféricos 

naturais; clima e tempo. 

Sistema Sol-Terra-Lua: formação e geologia lunar; características físicas e orbi-

tais da Lua; interação gravitacional Terra-Lua; ciclo das fases da Lua; eclipses; mês 

sinódico; mês sideral; influência da Lua sobre a Terra; marés; rotação síncrona da Lua 

com a revolução. 

Astronáutica e Ciências Espaciais: breve História da Astronáutica; Política e 

Tecnologia; corrida espacial; exploração da Lua pelo homem; programas e agências 

espaciais; centros de lançamentos de foguetes; ônibus espaciais; Telescópio Espacial 

Hubble; Estação Espacial Internacional; órbitas de satélites; lixo espacial. 

Astronomia do Invisível: espectro eletromagnético; ondas eletromagnéticas; 

ondas de rádio e suas aplicações; Radioastronomia; radiação infravermelha e suas 

aplicações; Astronomia no infravermelho; luz visível; decomposição da luz; relação entre 

cor e temperatura; radiação ultravioleta e suas aplicações; Astronomia no ultravioleta; 

raios X e suas aplicações; Astronomia em raios X; raios gama e suas aplicações; 

Astronomia em raios gama. 

Gravitação Universal: histórico da Lei da Gravitação Universal; Leis de Kepler; 



 

 

 

 

 

propriedades das elipses; aceleração, massa; força; peso; baricentro; Lei da Gravitação 

Universal; campo gravitacional; corpos em órbita. 

Relógios de Sol: breve histórico dos relógios de Sol; meio-dia solar; hora solar 

verdadeira; hora solar média; hora legal; polo celeste; movimento aparente do Sol na 

esfera celeste; sombra dos objetos; relógio de Sol horizontal; relógio de Sol analemático. 

Noções de Planejamento Pedagógico e Metodologia de Investigação em 

Ensino: elaboração de um plano de ensino; tipos de pesquisa em Educação; técnicas de 

pesquisa em Educação; estrutura de um relatório de pesquisa; citações segundo as 

normas da ABNT; elaboração de referências segundo as normas da ABNT. 

Atividades Práticas: determinação de pontos de referência, linhas de referência e 

coordenadas altazimutais em um modelo da esfera celeste em acrílico; construção de 

modelo com distâncias dos planetas ao Sol em escala; construção de modelo com 

diâmetros dos planetas e do Sol em escala; construção de órbitas elípticas com dife-

rentes excentricidades; confecção de modelo para representação dos movimentos de 

rotação, translação, precessão e nutação da Terra; confecção de modelo para a repre-

sentação da órbita da Terra, inclinação do eixo de rotação do planeta e as estações do 

ano; confecção de modelo para a representação do movimento aparente do Sol; 

confecção de modelo para a representação da órbita da Lua, das fases lunares e dos 

eclipses; confecção de modelo para a representação dos diâmetros da Terra e da Lua 

em escala; elaboração de um relógio sideral; simulação da formação de crateras de 

impacto; construção de um satélite artificial em papel; confecção de modelo para a 

representação do baricentro; simulação da curvatura do espaço produzida por um objeto 

massivo; decomposição da luz visível; construção de um espectroscópio didático; cons-

trução de relógios de Sol; observação e registro da sombra de um gnômon e a formação 

de um analema; observação do Sol com o filtro H-alfa ou análise de imagens do Sol 

recentes obtidas pela Internet; reconhecimento das constelações e dos astros com a 

utilização de cartas celestes e do software Stellarium; elaboração e uso de cadernos de 

observação do céu e de registros das constelações; observação e registro do movimento 

aparente do Sol em relação às constelações; observação e registro das lunações; 

observação e registro de meteoros; observação de objetos celestes com instrumentos 

óticos; sessão de planetário. 

Atividades Complementares: observações do movimento aparente diário do Sol, 



 

 

 

 

 

das constelações, do movimento aparente diário de uma constelação, das fases da Lua 

e dos meteoros; desenvolvimento e aplicação de um plano de ensino sobre um tema da 

Astronomia, com enfoque apropriado para a Educação Básica. 

 

OBJETIVOS 
 

Propiciar o aprofundamento de conceitos astronômicos fundamentais e relacio-

nados a diferentes áreas do conhecimento; proporcionar a identificação de concepções 

alternativas e a construção de novos conceitos astronômicos; favorecer o desenvol-

vimento de abordagens para o ensino da Astronomia na Educação Básica que consi-

derem a investigação, observação, indagação e multiplicação de conhecimentos; aguçar 

a curiosidade. 

 

METODOLOGIA 
 

A metodologia do curso, pelo viés do pluralismo metodológico (LABURU; 

ARRUDA; NARDI, 2003), contempla o estímulo ao uso de ferramentas de ensino-

aprendizagem em uma abordagem investigativa, com ações pedagógico-científicas. A 

pluralidade metodológica, como procedimento instrucional variado e possível, permite:  

a) a utilização de novas estratégias de ensino com recursos tecnológicos que 

possibilitam a expansão da criatividade, iniciativa, associação de ideias e bagagem 

cognitiva;  

b) o reconhecimento de concepções alternativas na área de Astronomia e a 

construção de conceitos básicos e prioritários para o ensino dessa Ciência, favorecendo 

a identificação de erros conceituais básicos em livros didáticos ou repassados em sala 

de aula; 

c) o ensino de significados cientificamente corretos, despertando o interesse pela 

Ciência por meio de um ensino multidirecional e com intercomunicação entre as 

disciplinas, aprimorando os vínculos entre elas.  

A opção por um ou mais métodos para ensinar conteúdos de Ciências deve 

considerar as múltiplas variáveis envolvidas no processo pedagógico, reconhecendo-se 

que não existem procedimentos metodológicos capazes de satisfazer a todos os alunos, 

pois a aprendizagem é um fenômeno complexo, dependente da trajetória formativa e da 

história de vida do educando. 
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