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Atividades no Clube Juvenil 1º e 2º ano 

Bolsistas PIBID 
Aline Chinalia 
Tayna Mioni Nakamura 

 

 

Atividades na Escola 
Estadual  
Djalma Octaviano 
 
Sistema Solar 
 

 

Conteúdos Programáticos Trabalhados no Clube Juvenil  

Continuando em assuntos relacionados à astronomia, nesta aula trabalhamos o Sistema Solar, 

apresentando aos alunos as principais características dos planetas que o compõe e realizando 

atividades para adquirir noção de proporção entre os astros e a distância deles em relação ao 

Sol. 

 

Metodologia: 

Para trabalhar o Sistema Solar, adotamos uma metodologia na qual bolsistas e alunos 

conversavam livremente sobre os assuntos propostos. Devido a outras atividades da escola, 

poucos alunos puderam participar da aula, o que nos motivou a realizar o encontro na parte 

externa da escola, a céu aberto.  

Iniciamos a conversa tratando dos planetas que compõe o Sistema Solar, apresentando suas 

características mais marcantes e comentando a relação entre estas características com a origem 

do nome dos astros, baseado na mitologia greco-romana. Ao tratar de alguns planetas bastante 

visíveis a olho nu, discutimos a diferença de se observar uma estrela e um planeta no céu e 

algumas histórias envolvendo estes últimos, como aquelas relacionadas à estrela d’alva (Vênus). 

A relação entre a mitologia greco-romana e a nomenclatura dos astros despertou bastante o 

interesse dos alunos, de modo que nos aprofundamos neste assunto comentando a origem do 

nome de diversas constelações, às vezes contando um mito que envolvia uma série de 

personagens representados nos conjuntos de estrelas. Neste momento, acabamos trabalhando 

o reconhecimento de algumas das principais constelações, além da compreensão da origem da 

divisão do céu em diversas regiões.  
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Retornando para o Sistema Solar, executamos a primeira atividade proposta. Para isso, 

fornecemos os dados da segunda coluna da tabela 1 e pedimos para os alunos calcularem qual 

seria o tamanho de cada astro caso a Terra tivesse 7,0cm de diâmetro (a dimensão de uma 

bolinha de isopor que possuíamos). Cada aluno escolheu um ou dois astros e calculou seu 

diâmetro em escala, resultando nos valores da terceira coluna da tabela. Alguns alunos tiveram 

dificuldade em realizar os cálculos – regra de três – e foram auxiliados pelas bolsistas e colegas. 

Todos os valores encontrados foram interpretados, relacionando-os com objetos ao nosso redor 

com dimensões similares.  

Tabela 1: Diâmetro dos astros do Sistema Solar. Valor real e em escala. 

Astros Diâmetro [km] Diâmetro em escala [cm] 

Sol 1392000 764,7 

Mercúrio 4880 2,7 

Vênus 12104 6,6 

Terra 12742 7,0 

Marte 6780 3,7 

Júpiter 139822 76,8 

Satruno 116464 64,0 

Urano 50724 27,9 

Netuno 49248 27,1 

Plutão 2274 1,2 

Lua 3474 1,9 

 

Na mesma escala da tabela 1, calculamos também qual seria a distância Sol-Terra e Terra-Lua 

(tabela 2), replicando o sistema Sol-Terra-Lua – trabalhado na aula anterior – com os astros e as 

distâncias entre eles em escala.  

Tabela 2: Distância Sol-Terra-Lua na escala da tabela 1. 

Distâncias em escala  [m] 

Sol-Terra 821,8 

Terra-Lua 2,1 

 

Na segunda atividade utilizamos uma metodologia semelhante, fornecendo as distâncias médias 

reais entre os astros e o Sol e pedindo para que calculassem estes valores caso a distância Terra-

Lua fosse 0,5mm (tabela 3). Nesta etapa os alunos demonstraram dificuldade em trabalhar com 

potência de dez. Um esquema em escala foi montado utilizando os valores encontrados na 

terceira coluna, no qual se definiu ser o Sol uma garrafa PET e os planetas, bolinhas de papel 

amassado (imagem 1).  
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Tabela 3: Distância média real e em escala entre astros do Sistema Solar. A tabela inclui também 

a distância entre o Sol e a estrela mais próxima a ele, a Proxima Centauri. 

Astros Distâncias médias reais [km] Distâncias médias em escala 

Sol - Mercúrio 57,91 x 10^6 7,5 cm 

Sol - Vênus 109,16 x 10^6 14,2 cm 

Sol - Terra 149,6 x 10^6 19,5 cm 

Sol - Marte 228 x 10^6 29,7 cm 

Sol - Júpiter 778,4 x 10^6 1,0 m 

Sol - Saturno 1427 x 10^6 1,9 m 

Sol - Urano 2869,6 x 10^6 3,7 m 

Sol - Netuno 4496,6 x 10^6 5,8 m 

Sol - Plutão 5913,5 x 10^6 7,7 m 

Sol-Próxima 40493000 x 10^6 52,7 km 

Terra - Lua 384400 0,5 mm 

 

 

Imagem 1: Alunos e bolsistas montando sistema solar em escala utilizando uma garrafa PET 

como Sol e bolinhas de papel branco como planetas. 

 

Com o esquema montado, as bolsistas chamaram a atenção doa alunos para alguns pontos 

interessantes, como a distância maior em relação ao Sol dos planetas gasosos gigantes 

comparados aos rochosos. Também, caminharam com os alunos pela montagem, reforçando as 

principais características de cada astro representado ali.  

Note que Plutão está presente nas tabelas 1 e 3, mas não é considerado um planeta do Sistema 

Solar. Este foi um gancho para discutirmos outros corpos presentes no Sistema, como planetas 

anões, asteroides, o Cinturão de Asteroides, entre outros. Também, colocamos em escala a 

distância do Sol à outra estrela mais próxima dele, a Proxima Centauri. Considerando ser o Sol a 
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garrafa PET na escola Djalma Octaviano, a Proxima Centauri estaria ao dobro da distância entre 

a escola e o aeroporto de Viracopos, aproximadamente.  

 

Conteúdo Programático Detalhado: 

Olhar geral da bolsista Tayna: 

Acredito que a atividade proposta foi muito interessante, pois possibilitou aos alunos comparar 

os tamanhos dos planetas e distâncias entre eles de modo menos abstrato do que se faria só 

comparando dados em tabelas. A iniciativa de pedir para cada aluno “adotar” um ou dois 

planetas e realizar todos os cálculos o envolvendo foi bastante eficiente, pois assim se mostrou 

possível identificar os jovens com dificuldades e auxiliá-los com maior atenção.  

Realizar discussões aberta, nas quais os alunos tinham liberdade para se expressarem 

livremente, se mostrou novamente um ótimo método, através do qual foi possível compartilhar 

conhecimentos extremamente interessantes de forma atrativa aos alunos, mesmo que alguns 

não tenham sido planejados anteriormente. A condução de aulas neste formato é mais 

complexa, como dito em relatórios anteriores, mas com o passar das aulas noto que estamos 

realizando esta tarefa com maior facilidade e eficiência. Percebo que a cada encontro estou 

desenvolvendo a habilidade de ouvir o aluno e extrair o melhor proveito de sua contribuição, 

conduzindo a discussão para algum ponto onde possa ser introduzido um conceito científico, 

planejado previamente ou inesperado, porém adequado ao contexto da aula.   

Também, com o passar das aulas, noto que minha habilidade em transmitir uma informação, 

seja utilizando papel/giz ou oralmente, tem sido aprimorada. Tenho conseguido organizar um 

pouco melhor a informação, de modo a evitar causar confusão ao aluno com maior eficiência, 

comparado a encontros anteriores. Embora esta habilidade ainda esteja longe de ser 

considerada a adequada para um professor, percebo o quanto pude desenvolvê-la em poucas 

aulas lecionadas no clube juvenil.  

          

Olhar geral da bolsista Aline: 

A atividade de hoje trouxe aos alunos a noção de dimensão. Muitas vezes falamos para os nossos 

estudantes sobre medidas no geral, eles decoram os nomes e à quais unidades se atrelam, mas 

não tem a real dimensão de cada uma delas, não pensam sobre o que estão medido e 

consequentemente, não sabem avaliar os resultados obtidos numa resolução de exercício por 

falta do desenvolvimento desta competência. 

  Pedir para os alunos calcularem e medirem as proporções do nosso sistema solar 

adaptado trouxe-lhes, em vários momentos, surpresa em compreenderem quão grandes são as 

dimensões quando falamos em universo e, mais, alguns deles até conseguiram avaliar alguns 

resultados quando pedimos para calcularem as dimensões dos planetas, se era adequado ou 

não. Com isso, acredito que o objetivo interdisciplinar da aula foi cumprido. 
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É importante também salientar que, o clube foi uma experiência bem diferente das outras que 

tive com o PIBID, e acredito que ajudou de forma significativa na evolução das minhas 

habilidades didáticas e de compreensão do processo ensino-aprendizagem de nossos alunos, 

dando-me mais confiança e desenvoltura para, um dia, guiar meus próprios alunos nessa busca 

pelo conhecimento.  

 


