
 

Ano Letivo: 2020 PLANO DE AÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º ano Data: 04 a 12 de junho Carga Horária: 4H/aula 

Componente Curricular Central: 
Ciências 

Professores: Andressa Nunes, Hilda Aparecida Preveda, Idianara de Castro Valentini, 
Ieda Mara Fernandes, Janice Muniz de Moura Ribeiro, Marisa Lapolli, Mariluci Carneiro 
do Nascimento. 

Componente(s)Curricular(es) Participante(s): Geografia, Língua Portuguesa, História, Artes. 
 

Tema da Aula: Instrumentos para observação astronômica 
 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 
Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, 
práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Objetos de Conhecimento: Instrumentos ópticos 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador): 
(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos como mapas celestes e aplicativos digitais, 
entre outros 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno, Texto de apoio, Internet, materiais recicláveis. 

Avaliação: A partir dos registros feitos nas atividades e no caderno. 

Referencial: 
https://i.pinimg.com/236x/a0/ee/af/a0eeafa912b6dab55378ecbf9c60fba6--android-tim-beta.jpg 
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2027/instrumentos-para-observacao-astronomica#atividade-mao-na-massa 
https://www.youtube.com/watch?v=L_yUPezUd8o 
http://lunetafisica.blogspot.com/2014/10/historia-da-luneta.html 
https://www.infoescola.com/biografias/galileu-galilei/ 
 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  
Aplicação e fixação: 

INSTRUMENTOS PARA OBSERVAÇÃO ASTRONÔMICA 

1- Leia a Tirinha e responda: 

 

a) Que cheiro a personagem Dorinha realmente sentiu? 

b) Por que Dorinha não percebeu que o cheiro não era do Cascão? 



 

c) Dorinha não pode enxergar nada, mas que instrumento uma pessoa que tenha dificuldades em 

enxergar pode utilizar? 

2 - Observe estes instrumentos e descreva-os no caderno colocando também a sua função: 

 

3- Existem também instrumentos para observação astronômica. Você conhece? 

 

Se puder assista aos seguintes vídeos: 

Galileu Galilei – Desenho Animado: https://www.youtube.com/watch?v=L_yUPezUd8o 

Instrumentos Óticos para observação à distância: https://pt.khanacademy.org/science/5-ano/terra-

e-universo-5-ano/instrumentos-pticos-para-a-astronomia/v/instrumentos-oticos-para-observacao-

distancia 

Ou leia o texto complementar: 

História da Luneta - http://lunetafisica.blogspot.com/2014/10/historia-da-luneta.html 

Galileu Galilei - https://www.infoescola.com/biografias/galileu-galilei/ 

TEXTO COMPLEMENTAR 

História da Luneta 

No século XVI, cientistas faziam observações 

astronômicas a olho nu equipamentos pouco eficientes. 

No início do século XVII, Hans Lippershey (1570-1619) 

inventou a luneta, instrumento óptico que utilizava uma 

lente côncava e uma convexa, que recebera o nome de 

http://3.bp.blogspot.com/-qVbbLmhqIjE/VBn_DMkvKOI/AAAAAAAAAAM/ThNCFmm-djU/s1600/hans-lippershey1.jpg


 

refrator. Em 1609, Galileu Galilei construiu sua própria luneta e a utilizou para observar o céu, assim 

nasceu a luneta astronômica, equipamento que revolucionou a astronomia. As Lunetas são 

instrumentos destinados à observação de objetos distantes. Podem ser encontradas em dois tipos 

distintos: Luneta astronômica ou Luneta terrestre.  

Galileu foi o primeiro a fazer uso científico do telescópio, ao fazer 

observações astronômicas com ele. Descobriu assim que a Via 

Láctea é composta de miríades de estrelas (e não era uma 

"emanação" como se pensava até essa época), descobriu ainda os 

satélites de Júpiter, as montanhas e crateras da Lua. Todas essas 

descobertas foram feitas em março de 1610 e comunicadas ao 

mundo no livro Sidereus Nuncius ("O Mensageiro das Estrelas") em março do mesmo ano em Veneza. 

A observação dos satélites de Júpiter, levaram-no a defender o sistema 

heliocêntrico de Copérnico. 

Galileu Galilei foi um importante cientista, físico matemático, astrônomo e 

filósofo italiano. Sua contribuição científica iniciou uma nova era na história da 

astronomia, foi o primeiro astrônomo a acessar novos conhecimentos com o 

uso do telescópio. Defendeu o conceito de que a Terra não era o centro do 

universo. 

 

4- Agora utilizando materiais que você tem em casa construa um protótipo de luneta. Observe os 

materiais que podem ser utilizados: 

 

5- Quem não conhece as Três Marias?  Assista ao vídeo “Brincando entre Estrelas”, ou observe a 

imagem:  

http://4.bp.blogspot.com/-Uyrw5K8pieM/VBoBxEB_76I/AAAAAAAAAAU/2yHTArzFWKQ/s1600/Luneta+de+galileu.jpg


 

 

Vídeo: Brincando entre estrelas: shorturl.at/ehpX3 

6- Utilizando a luneta construída, com o auxílio de um adulto observe o céu noturno procure as 

“Três Marias” e identifique algumas constelações, procure. Represente-as no caderno nomeando-as: 

 

 


