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UNIVERSO E ASTRONOMIA 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

 

Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

 

Física, Matemática, Química 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

 

[MAT01IF] Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 

relevantes e elaborando modelos para sua representação. 

[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 

resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 

modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 

generalização. 

[MAT03IF] Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a 

contribuição matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, 

cultural, de processos tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se 

com argumentação consistente, fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de 

conclusões. 

[MAT04IF] Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 

que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 

da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 

tecnológicos. 

[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 

modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 

como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 

[MAT10IF] Selecionar conhecimentos e recursos matemáticos para desenvolver um projeto 

pessoal ou um empreendimento produtivo. 

[MAT11IF] Desenvolver projetos (pessoais e/ou produtivos) articulados com o projeto de vida, 

utilizando conhecimentos matemáticos. 

 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, atividades de 

verificação das aprendizagens, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula 

expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, blogs e redes 

sociais, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, diário de campo,  
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ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo dirigido, exposições/excursões e 

visitas, filmes e vídeos, jogos lúdicos e interativos, mapa conceitual, oficinas sobre o conteúdo 

abordado na aula, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, pesquisa em laboratório de 

informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção de materiais sobre a temática 

abordada, projeto de pesquisa, resolução de exercícios, solução de problemas, utilização de 

plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

A escola deve disponibilizar um espaço com algumas ferramentas e uma bancada para 

construção de telescópios pelos estudantes com o auxílio do professor. 

Alguns materiais e ferramentas devem ser disponibilizados para a produção dos telescópios, 

como por exemplo: 

• Serras 

• Furadeira 

• Parafusos 

• Lentes de óculos 

• Lentes de aparelhos ópticos sucateados 

• Hastes de madeira (cabo de vassoura, por exemplo) 

 

Além dos materiais acima, a escola poderá adquirir um ou mais telescópios no mercado. 

A escola, por estar localizada na zona rural, possui uma excelente oportunidade de 

observações noturnas. Sendo assim deve ser organizado um local para tais observações, 

além de transporte para os alunos. 

 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Empreendedorismo 

 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

• Estudo dirigidos sobre o Universo, Galáxias, Estrelas, Buracos Negros, Teoria das Cordas, 

Buracos de Minhoca, Ondas Gravitacionais e outros temas atuais relacionado ao Universo e 

Cosmologia. 

• Assistir e debater filmes sobre o Universo, Galáxias, Estrelas, Buracos Negros, Teoria das 

Cordas, Buracos de Minhoca, Ondas Gravitacionais e outros temas atuais relacionado ao 

Universo e Cosmologia. 

• Estudos dirigidos sobre diferentes tipos de Telescópios e lunetas. 

• Planejamentos e construção de uma luneta. 

 

• Planejamento, organização e execução observações noturnas na escola. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Estratégias de Avaliação: 

• A avaliação será feita pelos pares, além de uma autoavaliação, com a turma toda reunida, 
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onde todos opinam sobre o desempenho próprio e dos colegas.  

• Os critérios utilizados serão: compromisso e cooperação; pontualidade; criatividade; 

execução das tarefas; cordialidade. 

• Aplicação de testes envolvendo questões de astronomia. 

• O projeto como um todo será avaliado, decidindo sobre possíveis correções para o próximo 

semestre.  
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

flavioambrosio@gmail.com 

FLAVIO AMBROSIO CAMPOS 

CED VÁRZEAS 
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