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RESUMO 
 
 

O referido trabalho consiste em uma proposta preliminar para o ensino de astronomia no 
ensino fundamental I (EFI) dentro do eixo temático proposto pelos parâmetros curriculares 
nacionais (PCN) Terra e Universo, com o intuito de discutir o sistema Sol – Terra – Lua, sob o 
prisma de atividades práticas investigatórias fazendo posteriormente um comparativo com a 
criação e a utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) a partir da criação de 
ambientes virtuais de aprendizagens (AVA). De acordo com a lei de diretrizes e bases da 
educação nacional (LDB), a educação escolar deve estar vinculada e ter a finalidade de 
desenvolver no educando competências para que ele possa exercer sua cidadania. Com o 
intuído de cumprir a LDB em sua totalidade, o governo federal e estadual tem desenvolvido 
políticas públicas que abrangem: professor, escola e alunos, de forma a propor uma melhoria 
no nível do ensino. Quanto as políticas públicas no que se refere aos aluno, podemos citar a 
criação de diferentes sistemas de avaliações. Estas avaliações acontecem em todos os níveis 
educacionais, tendo como propósito fundamental analisar a qualidade do ensino no país e 
propor medidas para melhorar a qualidade do mesmo a partir da manutenção ou 
implementação de políticas públicas. O resultado geral de todos estas avaliações mostram que 
a educação brasileira encontra-se em uma situação muito delicada quanto ao que o aluno 
consegue aprender ao término de cada ciclo, ou seja, há uma grande deficiência nas 
competências e habilidades que eles deveriam ter. No entanto a melhoria da educação no país 
não está atrelada apenas a um único fator, há vários fatores que exigem investigação e 
políticas públicas. Assim, com o objetivo de contribuir para a formação inicial de dos alunos e 
uma aprendizagem significativa, no que diz respeito a eixo temático Terra e Universo propomos 
duas metodologias distintas que aborde o mesmo tema. A primeira consiste em atividades 
práticas investigatórias e a segunda a criação de um AVA utilizando as TIC. As atividades 
práticas investigatórias são mais usuais pelos docentes quanto que a utilização das TIC ainda 
se encontra pouco utilizado pelos mesmos. A justificativa para a pouca utilização destas TIC 
varia, desde AVA pouco acessível para a faixa etária destinada, internet de baixa velocidade, 
sala de informática com poucos computadores e tabletes e a dificuldade que muitos docentes 
ainda tem quando o assunto é tecnologia. Porém os PCN indicam o uso das TIC dentro de 
cada disciplina buscando assim desenvolver o letramento digital que consiste em desenvolver 
competências e habilidades no educando para que se inclua neste novo modelo de sociedade 
digital. A metodologia proposta neste trabalho consiste na criação de uma sequência didática 
para discutir o sistema Sol – Terra – Lua, em seguida transpor para o AVA onde serão 
disponibilizados por exemplo: ferramentas de interação como chat, fóruns de discussão, vídeos 
e objetos de aprendizagem. O referencial teórico adotado para a elaboração da proposta será a 
teoria sócio–histórica de Vygotsky. O processo de avaliação do trabalho será feito a partir da 
elaboração e aplicação de questionários e entrevistas ao longo das atividades. Espera-se a 
partir do referido trabalho, inovar no que diz respeito ao ensino de astronomia no Ensino 
Fundamental I com a criação de uma proposta metodológica transcrita a partir da utilização das 
TIC, de forma a desenvolver nos alunos habilidade leitora, escritora e digital, sendo proposta 
posteriormente a aplicação desta metodologia aos alunos do EFI das escolas de Lorena, 
Guaratinguetá e Cruzeiro. 


