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RESUMO:  A astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes (Planetas, estrelas, 

cometas, nebulosas, aglomerado de estrelas, galáxias) e a origem do universo. Ela foi muito 

usada pelos povos antigos para localização, plantio e entre outras atividades. Atualmente, 

este tema também desperta muito interesse nos estudantes. No entanto, o ensino de 

Astronomia necessita de uma tradução para que crianças e adolescentes do ensino básico 

possam compreendê-la melhor. Há uma grande dificuldade no entendimento do tema, por 

vezes até no que diz respeito ao educador. Este conteúdo precisa ser transcrito em uma 

linguagem lúdica, terá mais valia no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem e 

será um incentivo aos jovens estudantes. Neste sentido, o objetivo deste projeto é criar um 

kit com experimentos de astronomia e verificar como este kit pode auxiliar as aulas deste 

conteúdo. O kit será feito com materiais básicos e fáceis de serem encontrados. 
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INTRODUÇÃO 

 

A astronomia é a ciência que estuda a origem e a formação do universo, ela é uma 

das ciências mais antigas. Astronomia é uma ciência natural que estuda os corpos celestes 

(Planetas, estrelas, cometas, nebulosas, aglomerado de estrelas, galáxias), e fenômenos 

que se originam fora da atmosfera da Terra (como a radiação cósmica). Preocupada com a 

evolução, a física, a química e a movimentação de objetos celestes, bem como a formação 

e o desenvolvimento do universo (Wikipedia) 

No início, o conhecimento astronômico estava baseado essencialmente na observação dos 

astros e fenômenos visíveis a olho nu (o sol, a lua, o dia, à noite, as marés, as fases da lua 

etc.), e se misturavam ao senso comum, à religião e às lendas, uma vez que vários povos 

acreditavam que esses astros eram deuses, e que os fenômenos originados por eles 

dependiam do seu humor ou vontade.’ 

A astronomia tem diversos cientistas que já se destacaram em importantes descobertas 

como é o caso de Galileu que foi um dos primeiros a observar o céu a noite com um 

telescópio, e depois de construir um telescópio refrator 20x, descobriu as quatro maiores 

luas de Júpiter em 1610. Essa foi a primeira observação conhecida de satélites naturais 

orbitando outro planeta. O universo possui bilhões de galáxias, que são impossíveis de 

serem contadas. 

                        
     Figura 1: Astronautas (fonte: Google Imagens)   Figura 2: Via láctea (fonte: Google Imagens)  

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: Incentivar o ensino de astronomia nas escolas.  

Objetivos específicos:  

- Criar um kit de experimentos relacionados a astronomia e ver como ele pode impactar na 

curiosidade dos alunos. 

- Conhecer a opinião dos alunos em relação ao tema.  

- Fazer um levantamento das práticas metodológicas dos professores em relação ao tema.  

 



 
PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Verificando a forma como os temas ligados a Astronomia são trabalhados em sala 

de aula, normalmente aplicados apenas como conteúdos de livros repassados aos alunos, 

torna-se difícil compreendê-la como parte constituinte do dia-a-dia dos mesmos. Apesar dos 

estudos astronômicos constituírem uma temática que desperta o interesse dos alunos 

promovendo a sua admiração pelas grandezas do universo, as dificuldades encontradas no 

ensino de astronomia durante a Educação Básica são perceptíveis. A astronomia tem 

alguns problemas, não nela em si, mas sim no ensino que a escola dá, pois muitas vezes 

ela é apresentada de forma muito básica, nada aprofundado, e isso acaba não ajudando 

pois desmotiva grande parte dos alunos. Além disso, as escolas não tem muito material 

para poder ensinar os alunos, por conta disso o ensino de astronomia fica mais difícil de ser 

ensinado, e também os alunos aprendem apenas pelo caderno, pelo quadro, e astronomia 

é uma ciência que deve ser aprendida na prática para ser melhor entendida. Seria possível 

construir um kit de astronomia para auxiliar os professores no ensino? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

O kit está sendo montado no laboratório de Ciências do colégio Interativa em 

Londrina (PR). Esse está sendo montado utilizando uma caixa e materiais fáceis e de 

simples manuseio (Figura 3). A princípio o kit será formado por dez experimentos (Figura 

4). Quando finalizado, o kit de astronomia estará disponível para uso pelos alunos e 

professor da escola.  

              

Figura 3: Pintura (Fonte: autor)            Figura 4: Montagem (Fonte: autor)   Figura 5: Montagem (Fonte: autor) 

Além da parte experimental, também foi aplicado um questionário para as turmas do 

fundamental 2, para entender sobre o conhecimento/opinião que os alunos tinham sobre a 

Astronomia.  



 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa ainda está em desenvolvimento, porém com base nos resultados obtidos 

através dos questionários temos os seguintes resultados.  

 
            Gráfico 1: Você gosta de astronomia (fonte: autor)        Gráfico 2: A escola deve explorar o tema (fonte: autor) 

            

Dos 60 alunos que participaram da pesquisa, mais da metade (60%) quando 

questionados se gostam de astronomia disseram que sim (Gráfico 1). Já no gráfico 2, é 

possível ver também que a maior parte dos estudantes (60%) também acha que este tema 

deveria ser mais explorado na escola. Através destas questões é possível ver que o tema 

astronomia desperta grande interesse e curiosidade entre os alunos entrevistados.  

Gráfico 3: O que deixa a aula de astronomia mais interessante (fonte: autor) 

 

Dos 60 alunos que participaram da pesquisa, a maior parte (81,7%) quando 

questionados sobre as metodologias mais interessantes para aula de astronomia, relatou 

que realizar visitas ao planetário ajudaria no ensino no aprendizado.  Outra resposta de 

grande aceitação foi a realização de experimentos com 36,7%. Este dado reforça pesquisas 

realizadas anteriormente pelas autoras. Através desta pergunta conclui-se que os alunos 

preferem ter aulas práticas. 

 

 

 



 

           

                              Figura 6: Testes de experimentos                       Figura 7: Kit experimento 

 

Outro resultado importante é montagem do kit de experimentos. Até o momento, já 

foram montados cinco experimentos: Astrolábio, Relógio Solar, Planetário, Maquete da Lua 

e Propulsor de foguetes. Os demais experimentos estão em construção.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto tinha como objetivo criar um Kit com experimentos de astronomia, e 

verificar como este poderia incentivar no aprendizado dos alunos. Através das pesquisas 

realizadas concluímos que astronomia é tema de grande interesse por parte dos alunos.   

Através deste projeto, concluímos que há muitos experimentos de astronomia que 

podem ser feitos utilizando materiais simples e de fácil acesso. O kit de astronomia proposto 

já tem cinco experimentos e até o final do ano, espera-se que tenha um total dez.  

 Os próximos passos consistem em terminar o kit com os experimentos e 

disponibilizar para uso pelos professores e alunos do colégio Interativa.  
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