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Informações do Programa 

Astronomia para Docência: SISTEMA SOLAR 

1. Conteúdos 

 

O curso contém 15 tópicos, mais uma semana-aula de revisão geral e finalização do telúrio. Dessa 

forma, são 16 semanas-aula.  

A carga horária do curso será de 150 horas, compostas por:  

 Atividades à distância - 80 horas de estudo distribuídas em 16 semanas. Para cada semana 

estão previstas 5 horas de dedicação a atividades do AVA. 

 Atividades à distância supervisionadas - 14 horas distribuídas da seguinte forma: aprendizado 

de manipulação de software stellarium (6h), manipulação de software Cannon Ball (1h), 

construção de telúrio (7h). 

 Atividades presenciais - 56 horas: 16 encontros presenciais semanais de 3,5 horas de duração 

cada. 

 

Os tópicos de conteúdo são: 

 

Tópico 1 – Objetivos do curso e familiarização 

com o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 Conteúdos de astronomia e sua conexão 

com os objetivos da Escola Básica 

Cronograma:  

o Data de realização: 03/08/2017 

o Atividades do AVA: 02/08 a 

08/08/2017 

 

Tópico 2 - O céu que enxergamos  

 Fenomenologia: Estrelas fixas e 

“errantes”; Movimento diário do céu 

(note que o movimento aparente anual 

da esfera celeste será assunto do tópico 

seguinte) 

 Constelações e asterismos (dentre os 

quais os indígenas brasileiros) 

Cronograma:  

o Data de realização: 10/08/2017 

o Atividades do AVA: 09/08 a 

15/08/2017 

 

 

Tópico 3 – O referencial “para baixo” e o formato 

da Terra 

 Introdução a Referenciais 

 Força gravitacional e inércia como 

determinantes para os movimentos dos 

astros 

 Conteúdo pedagógico: obstáculos 

conceituais e o ensino de astronomia 

Cronograma:  

o Data de realização: 17/08/2017 

o Atividades do AVA: 16/08 a 

22/08/2017 

 

 

Tópico 4 – Conceitos de astronomia de posição e 

causa da sucessão dia-noite 

 Fenomenologia associada ao movimento 

de rotação da Terra 

 Localização dos astros na esfera celeste 

Cronograma:  

o Data de realização: 24/08/2017 

o Atividades do AVA: 23/08 a 

29/08/2017 
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Tópico 5 – Movimento Diurno do Sol e duração do 

dia no inverno e no verão 

 Fenomenologia em associação com o 

movimento de translação da Terra 

Cronograma:  

o Data de realização: 31/08/2017 

o Atividades do AVA: 30/08 a 

12/09/2017 

 

Tópico 6 – Equivalência de referenciais 

 Uso dos referenciais geocêntrico e 

heliocêntrico para descrição e 

interpretação das causas dos movimentos. 

Cronograma:  

o Data de realização: 14/09/2017 

o Atividades do AVA: 13/09 a 

19/09/2017 

 

Tópico 7 – Estações do ano e o movimento de 

translação da Terra 

 Fenomenologia e associação com a 

translação e a inclinação do eixo de 

rotação da Terra. 

Cronograma:  

o Data de realização: 21/09/2017 

o Atividades do AVA: 20/09 a 

26/09/2017 

 

Tópico 8 – Fenomenologia relacionada à Lua 

 Fases da Lua, marés, face visível da Lua 

 Discussão da associação das fases lunares 

com crescimento de cabelos, nascimento 

de bebês, etc. 

Cronograma:  

o Data de realização: 28/09/2017 

o Atividades do AVA: 27/09 a 

03/10/2017 

 

Tópico 9 – Fases da Lua – causalidade e 

representação 

 Associação da fenomenologia discutida 

no tópico anterior com movimentos dos 

astros, interações gravitacionais e 

diferenças de luminosidade. 

Cronograma:  

o Data de realização: 05/10/2017 

o Atividades do AVA: 04/10 a 

17/10/2017 

 

 

Tópico 10 – Eclipses 

 Modelagem física para explicar as causas 

dos eclipses 

 Tipos de eclipses 

 Estações de eclipses 

Cronograma:  

o Data de realização: 19/10/2017 

o Atividades do AVA: 18/10 a 

24/10/2017 

 

Tópico 11 – História dos modelos cosmológicos no 

ocidente 

 Modelo geocêntrico e heliocêntrico e 

evidências\argumentos a favor de um ou 

outro, ao longo da história ocidental 

desde a antiguidade clássica 

 Fatores que influenciaram a mudança do 

paradigma geocêntrico para o 

heliocêntrico, na Europa renascentista 

Cronograma:  

o Data de realização: 26/10/2017 

o Atividades do AVA: 25/10 a 

31/10/2017 

 

Tópico 12 – Geofísica – a Terra como um planeta 

 Estudo da estrutura interna da Terra 

(sismologia, comparações de densidade 

de rochas, movimento dos continentes, 

etc.) 

 Estudo da história geológica da Terra 

(paleomagnetismo, indícios fósseis, 

estudo de meteoritos, etc.) 

Cronograma:  

o Data de realização: 09/11/2017 

o Atividades do AVA: 01/11 a 

07/11/2017 

 

Tópico 13 - Sistema Solar 

 A origem do sistema solar (indícios, 

modelos, estado atual do conhecimento) 

 Planetas e seus satélites (planetologia 

comparada) 

 Corpos menores 

Cronograma:  

o Data de realização: 16/11/2017 

o Atividades do AVA: 15/11 a 

21/11/2017 
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Tópico 14 – representações dos movimentos em 

três e duas dimensões 

 Relação entre as representações feitas 

com o telúrio, stellarium e esquemas em 

papel, das estações do ano, fases da Lua, 

sucessão dia-noite, eclipses e face oculta 

da Lua. 

Cronograma:  

o Data de realização: 23/11/2017 

o Atividades do AVA: 22/11 a 

28/11/2017 

 

 

Tópico 15 – A estrela Sol 

 Estrutura do Sol, métodos de estudo, 

caminho evolutivo do Sol, relação com o 

Clima Espacial. 

Cronograma:  

o Data de realização: 30/11/2017 

o Atividades do AVA: 29/11 a 

05/12/2017 

 

Mais: 

 Aula de revisão geral  

 Aprendizado de manipulação de software Stellarium  

 Manipulação de software Cannon Ball 

 Construção de telúrio. 

 

2. Metodologias (Estratégias) de desenvolvimento do Curso 

                 

O início do estudo se dá através de um Ambiente Virtual de Aprendizado: contém, para cada tópico, 1) 

um roteiro de estudo, que indica a ordem sugerida para a realização das atividades online, traz 

problematizações pertinentes aos assuntos estudados em uma linguagem coloquial e próxima ao 

estudante, e apresenta os conceitos principais do tópico em um nível mais superficial de 

aprofundamento; 2) vídeos que apresentam alguns dos conceitos em nível intermediário de 

aprofundamento; 3) Textos em pdf, escritos por especialistas em astronomia e revisados por 

especialistas em ensino de ciências, apresentam os conceitos em nível mais aprofundado; 4) testes de 

múltipla escolha sobre os conceitos trabalhados pelo texto e vídeo, com correção e feedback 

imediatos (o estudante o faz como uma autoavaliação); 5) questões dissertativas, a serem corrigidas e 

comentadas presencialmente; 6) material que discute alguns aspectos da pedagogia da astronomia, 

tal como relatos de aulas, testes diagnósticos, reflexões acerca de escolhas curriculares e 

pedagógicas; 7) orientações sobre acesso a programas de simulações computacionais, observações 

diretas do céu; construção de maquetes e demais aparatos de apoio à observação ou interpretação 

dos eventos astronômicos. 

 

Encontros presenciais semanais promovem uma sistematização dos conceitos e uma discussão mais 

aprofundada sobre a pedagogia da astronomia. Nesses encontros, dois docentes USP – um 

astrônomo e uma especialista em Ensino de Ciências – conduzem: 1) a montagem de atividades 

práticas adequadas para serem aplicadas com crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois 

em função da pouca disponibilidade de vagas, o curso será dedicado às séries iniciais , relacionadas 

ao tema estudado na semana; 2) análise das respostas às questões dissertativas, correção junto aos 

estudantes, esclarecimento de erros e dúvidas e sistematização oral dos conceitos; 3) discussão 

pedagógica, baseada nos planos de ensino que os professores-alunos fazem para trabalhar a 

astronomia com seus alunos, e eventuais resultados de aprendizagem.  Os encontros presenciais 
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também são usados para duas provas escritas e uma prova oral, que ocorrem após o tópico 7 e ao 

final do curso. 

 

 

3. Critérios de certificação 

Frequência mínima de 85% no total das atividades do curso.  

Média de notas superior ou igual a 7,0 nas atividades avaliativas. 

Os alunos que atenderem a esses dois critérios serão certificados. 

 

4. Bibliografia de referência comentada 

 

ARANY-PRADO, Lilia I., À Luz das estrelas: ciência através da Astronomia. Rio de Janeiro, DP&A, 2006. 

 

DAMINELI, Augusto ; STEINER, João Evangelista (Orgs.). O fascínio do universo. São Paulo : Odysseus, 

2010.   

 

FRIAÇA, Amâncio C.S. et al. Astronomia : uma visão geral do universo. São Paulo : EDUSP, 2008. 278 

p. ; il. 

 

HORVATH, Jorge Ernesto. O ABCD da astronomia e astrofísica. São Paulo : Editora Livraria da Física, 

2008. 232 p. 

 

HORVATH, Jorge Ernesto ; LUGONES, Germán ; ALLEN, Marcelo Porto ; SCARANO JUNIOR, Sergio ; 

TEIXEIRA, Ramachrisna. Cosmologia física : do micro ao macro cosmos e vice-versa. São Paulo : 

Editora Livraria da Física, 2007. 298 p. 

 

KEPLER Oliveira de Souza Filho e Maria de Fátima Oliveira Saraiva. Astronomia e Astrofísica. Editora 

Livraria da Física, São Paulo, 2004. 

 

LÉPINE, Jacques Raymond Daniel. A via láctea: nossa ilha no universo. São Paulo : EDUSP, 2008. 283 

p.  

 

MACIEL, Walter Junqueira. Introdução à estrutura e evolução estelar. São Paulo : EDUSP, 1999. 280 

p. 

 

MACIEL, Walter Junqueira. Astrofísica do meio interestelar. São Paulo: EDUSP, 2002. 360  

 

SOUZA, Ronaldo Eustáquio de. Introdução à Cosmologia. São Paulo : EDUSP, 2004. 315 p. ; il. 

 

VÁLIO, Adriana. Nossa estrela : o sol. São Paulo : Editora Livraria da Física, 2006. Xii, 166 p. ; il. 

 

VIEGAS, Sueli M. M ; OLIVEIRA, Fabíola. Descobrindo o Universo. São Paulo : EDUSP, 2004. 280 p. ; il. 

 

VIEGAS, Sueli Maria Marino. No coração das galáxias. São Paulo : EDUSP, 2007. 165p. 

 

VERDET, Jean-Pierre Uma História da Astronomia. Jorge Zahar Ed., 1991. 
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5. Responsáveis pela coordenação, organização e desenvolvimento do 

curso 

 

Coordenação: Profa. Dra. Anne Louise Scarinci (IF/USP) 

É docente do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, atuando no curso de Licenciatura 

em Física. Possui graduação em física (licenciatura) pela Universidade de São Paulo (1999), 

graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná (2003), mestrado em Ensino de 

Ciências (Modalidade Física) (2006) e doutorado em Educação(2010), ambos pela USP . Pesquisa 

em formação de professores para o ensino de ciências. 

Mais informações em http://lattes.cnpq.br/7405929778601687 

 

Vice-Coordenação: Prof. Dr. João Evangelista Steiner (IAG/USP) 

Possui graduação em Física pelo Instituto de Física Usp (1973), mestrado em Astronomia pela Universidade 

de São Paulo (1975), doutorado em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas da USP (1979) e pós-doutorado no Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Atualmente é 

professor titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Tem experiência na 

área de Astronomia, com ênfase em Astrofísica Estelar e Núcleos Ativos de Galáxias. 

Mais informações em http://lattes.cnpq.br/3635474674024319 

 

http://lattes.cnpq.br/7405929778601687
http://lattes.cnpq.br/3635474674024319

