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Indicação: 3º ano do Ensino Fundamental
Sugestão: 4º e 5º ano do Ensino Fundamental
Duração: 1 mês
Disciplina: Geografia
Sugestão: História e Ciências
Temas: Solidão, amizade e privacidade

Objetivo geral:
Despertar no aluno o interesse pela observação, descobrindo, as-
sim, a existência dos planetas sob o olhar da interdisciplinaridade

FASES DO DESENVOLVIMENTO (ETAPAS)

Mobilização
Levar uma luneta para a sala de aula e pedir que os alunos descrevam
o que veem através do objeto. Utilizar transparências, slides ou a sala 
de informática para mostrar as lunetas desde a sua invenção, explican-
do por que o aparelho foi tão importante como descoberta científica.

Diferentes propostas de leitura
A leitura será feita de forma compartilhada. O educador deverá sempre
contar um trecho da próxima leitura, como se fossem as cenas dos ca-
pítulos seguintes, estimulando o hábito de ler. Nos minutos iniciais da 
aula, fazer uma verificação da leitura, pedindo sempre que um aluno 
relembre a história, procedendo com um breve comentário da última 
leitura. 

Compartilhamento do conhecimento
Direcionados pelo professor, os alunos, em grupos, deverão discutir os 
diferentes pontos de vista sobre a leitura e destacar o que acharam 
mais interessante e mais importante. Também construirão uma luneta
para a observação dos ambientes da escola. Os grupos devem anotar 
as descobertas e apresentá-las para os demais alunos, ilustrando os 
ambientes observados em cartazes.

Verificação da aprendizagem
• Utilizar o suplemento do livro.

• Reescrever a história com novas informações, colhidas ao longo da 
leitura.
• Transformar a hisória lida em uma história de quadrinhos.
• Desenhar em detalhes a planta da sala de aula.

Criar uma luneta com os alunos.

Sugestões de como fazer uma luneta
Usando um tubo, daquele usados como embalagem de filme fotográfi-
co (sim, ainda existem...), um filtro vermelho feito de celofane ou outro 
filme vermelho translúcido, pode-se montar uma pequena luneta, para 
aumentar o contraste das imagens assistidas na TV ou vistas na tela 
do computador.

Como não é possível aumentar o contraste a tal ponto de atingir o 
objetivo inicial em todos os casos, o artefato tem um efeito placebo, 
fazendo com que o indivíduo se sinta mais seguro por ‘garantir’ que as
imagens da notícia exibida não são manipuladas.

Luneta astronômica caseira construída com tubos de pvc, lente de ócu-
los e durepóxi, de baixo custo e fácil montagem. Apesar de usar mate-
riais rudimentares, os resultados são satisfatórios.
<www.oba.org.br/cursos/astronomia/lunetacomlentedeoculos.htm>

DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO

Geografia • Meio ambiente e suas transformações • Reconhecer números decimais, representá-los e realizar operações

História
• A origem da luneta e a sua função 
como descoberta científica

• • Conceituar e identificar objetos de observação e a sua importância nos
processos de descobrimento

Ciências • Planetas, astros e estrelas
• Identificar e reconhecer os diversos planetas que compõem o
sistema solar
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