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APRESENTAÇÃO
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O Grupo de Pesquisa Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Educação não-formal da 

Universidade do Estado do Pará (CTENF / UEPA),  grupo certificado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, vem desde sua criação, em 2012, se dedicando a 

investigar questões relacionadas a educação científica-tecnológica-ambiental em espaços de 

educação não-formal, como o Centro de Ciências e Planetário do Pará – CCPP. 

Como resultado dos estudos e pesquisas do Grupo, projetos e ações vem sendo desenvolvidos 

com o intuito de contribuir para formação dos educadores da área, bem como para melhoria da 

qualidade do ensino e para popularização da Ciência.

 A cartilha A Ciência está em Tudo se apresenta como resultado das vivências e estudos 

realizados pelos professores-pesquisadores do grupo, com vistas a contribuir para aproximação e 

diálogo entre as dinâmicas e práticas desenvolvidas no CCPP durante as visitações escolares e 

aquelas materializadas nas salas de aula. A proposta da cartilha parte da premissa de que os 

fenômenos estudados pelas Ciências Naturais e Matemática fazem parte do nosso cotidiano e que 

percebê-los, compreendê-los e utilizá-los para tomada de decisões é essencial para construção de 

uma cultura científica.

 O material contido nesta cartilha pretende fornecer subsídios para que professores invistam 

de maneira organizada e planejada em todas as etapas que devem compreender a visitação ao 

CCPP, sendo elas: Pré-visita; Visita; Pós-visita.

 Assim, com  a intenção de contribuir para qualidade do ensino de Ciências e Matemática, a 

partir das práticas de popularização da Ciência implementadas no CCPP o Grupo de Pesquisa 

Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Educação não-formal, disponibiliza para escolas da rede de 

ensino paraense a cartilha  A Ciência está em Tudo!

PROFA. DRA. SINAIDA MARIA VASCONCELOS
Líder do Grupo de Pesquisa Ciência, Tecnologia

Meio Ambiente e Educação não-formal

Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente
e Educação Não-Formal



O CENTRO DE CIÊNCIAS E PLANETÁRIO DO PARÁ

A composição do Centro de Ciências e Planetário do Pará “Sebastião Sodré da Gama” (CCPP) é 

recente, foi inaugurada em 2012, porém o Planetário do Pará Sebastião Sodré da Gama foi 

inaugurado no ano de 1999 como espaço de divulgação, ensino e pesquisa relacionando Astronomia 

às outras áreas de conhecimento. Situado à Avenida Augusto Montenegro ao lado do Estádio 

Olímpico do Pará, tem em seu nome a homenagem ao paraense Sebastião Sodré da Gama.

Sebastião Sodré da Gama foi um Matemático, professor da Escola Politécnica, que dirigiu o 

Observatório Nacional no período de 1930 a 1951 e foi membro do Núcleo Fundador da Sociedade 

Brasileira de Ciências (atual Academia Brasileira de Ciências).

Centro e Ciências e Planetário do Pará-
Universidade do Estado do Pará
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Olá! Eu sou o astronauta Tiãozinho. Estou aqui 

para lhe acompanhar em uma viagem pelo 

espaço do Centro de Ciências e Planetário do 

Pará – CCPP, da Universidade do Estado do 

Pará, retornando para sua escola com 

experiências e atividades práticas e divertidas.

Desde sua inauguração o CCPP atua com ambientes internos e externos de divulgação científica, 

recebendo escolas, universidades e a comunidade em geral. São ambientes com experimentos e 

exposições das áreas de Astronomia, Biologia, Física, Química, Geologia e Matemática. Nesses 

ambientes os visitantes são convidados a interagir com experimentos práticos na busca pela 

compreensão de conceitos científicos muitas das vezes ensinados de maneira abstrata.



5

Vamos conhecer um pouco 
mais esses ambientes?
Você sabe o que é um 
Planetário?
Você já viu um Planetário?

Planetário ZKP3 -B
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UHUUUU! AGORA VAMOS
CONHECER UM POUCO MAIS
OS OUTROS AMBIENTES DO
CENTRO DE CIÊNCIA.
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AGORA CHEGOU O MOMENTO DE REALIZAR NOSSA 

VIAGEM ESCOLA – PLANETÁRIO – ESCOLA !!!

Você vai receber um mapa geral que vai lhe conduzir 

nessa viagem, dando dicas de preparação para viagem, 

para a visitação ao Planetário e do retorno para sua 

escola.

 

 

   

 
  

 

  

 

 

ETAPAS DA VISITAÇÃO AO CENTRO DE 
CIÊNCIAS E PLANETÁRIO DO PARÁ

 

 

 

Preparação para a 
visitação no CCPP 

Explicação do
espaço 

O que é o CCPP O que vão conhecer

Levantar questões que 

desejam conhecer

 

Visitação ao CCPP

 

Professor acompanha a 

turma nos espaços

 

Ter percepção geral dos 

espaços

 

situação problema

 

Trabalho pedagógico 

posteriormente

 

Pós -

 

visitação ao CCPP

 

Avaliar e dialogar 

com os alunos 

Aula expositiva, painel de 

foto, expressão artística...

Explorar o que foi 

visto no CCPP

A visitação proporcionou 

aprendizagem  

Fazer um link como 

conteúdo estudado
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COMO SE PREPARAR 

PARA A VIAGEM ???

Agora vou apresentar algumas sugestões de 

questionamentos e curiosidades, por área, 

para nortear o trabalho pedagógico, na 

etapa inicial – Pré-visita.

FÍSICA (Prof. Victtor Takeshi)



MATEMÁTICA (Prof. Rubens Vilhena)

Em seu artigo Issues in place-value and multidigit addition and subtraction learning and 

teaching,  publicado no Journal for Research in Mathematics Education, 21(4), 273-280, 1990,  K. C. 

Fuson  coloca:
"As evidências indicam que as crianças  não aprendem adequadamente os 
conceitos de valor posicional ou a adição e subtração de números com mais de 1 
dígito e até mesmo muitas crianças que calculam corretamente mostram pouca 
compreensão dos procedimentos que estão usando" (Cauley, 1988; Kamii & 
Joseph, 1988; Kouba et al., 1988; Labinowicz, 1985; Lindquist, 1989; Resnick, 1983; 
Resnick & Omanson, 1987; Ross, 1989; Stigler, Lee, & Stevenson, in press, Tougher, 
1981)

"Compreender os números com vários dígitos requer poder pensar sobre esses 
vários tamanhos de diferentes unidades e as operações de compreensão em 
números de com vários dígitos requer entender como compor e decompor 
números nas várias unidades para realizar as várias operações"(p. 273)

Considerando essa importante questão, um dos objetivos da equipe de matemática durante 

as visitas dos alunos ao planetário é permitir que o espaço possa ser um momento de discutir as  

dúvidas e questionamentos dos alunos sobre esse problema  e auxiliar os professores com propostas 

alternativas e interessantes que visem dirimir entre seus alunos problemas no ensino e aprendizagem 

desse importante tópico matemático.

Um excelente objeto matemático que faz parte do acervo do Planetário para refletir sobre a 

questão acima é o Material Dourado.

MATEMÁTICA (Prof. Rafael Patrício)

 O movimento dos planetas é elíptico. Mas você sabe o que significa isso? Significa que um dos 
movimentos (trajetória) dos planetas é descrito por uma elipse. Elipse é uma figura gerada através 
de uma secção cônica, ou seja, um corte longitudinal em um cone reto.
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 O formato elíptico também é aplicado nas pontes metálicas para passagens de veículos, nas 
canoas que atravessam os rios de nossa região, em circuitos de atletismo, dentre outros.

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP) possui uma exposição permanente de materiais 
que, a partir da mediação realizada por universitários e técnicos, apresentam um valoroso material 
que envolve as elipses e outras figuras geométricas

BIOLOGIA (Profa. Bianca Venturieri)

QUÍMICA (Profa. Dulcimar Brito e Prof. André Reis)
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Nossa visita ao Centro de Ciências e 

Planetário do Pará foi encantadora, mas 

ainda não terminou professor! É 

importante que haja o fechamento de 

todo processo da visitação, o pós- visita, 

para a apreensão do conhecimento.

VOU LANÇAR AQUI 
ALGUMAS PROPOSTAS DE 

ATIVIDADES... 

FÍSICA (Prof. Victtor Takeshi)
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ATIVIDADE I - MATERIAL DOURADO

Objetivos 
Auxiliar  no ensino e a aprendizagem do sistema denumeração decimal–posicional e dos 
métodos para efetuar as quatro operações fundamentais.

Conteúdos

· A constituição do material;

· O resgate teórico;

· Montagens;

· Somando e subtraindo com material dourado

Desenvolvimento 

1. A constituição do material;

14

MATEMÁTICA (Prof. Rubens Vilhena)



1. Somando e subtraindo com material dourado

15

3. Montagens

MATEMÁTICA (Prof. Rafael Patrício)

ATIVIDADE 1 – Construção de elipse

Objetivos:   - Construir uma elipse utilizando materiais simples;
  - Explorar o universo de medidas de comprimento e distancias entre pontos.

Assuntos envolvidos:  - Secções Cônicas / Geometria Analítica
   - Distâncias entre pontos
   - Unidades de medidas/

Materiais necessários:  

ü Uma folha de isopor



Material Utilizado

Convencionais Alternativos
 

Oito béqueres de 100 ml 
Proveta de 500 ml 

Etiquetas 
Espátulas  

Oito copos de vidro 
Um frasco grande transparente 

 
Colher 

 

ü Dois palitos de picolé ou espetos de churrasquinho
ü Barbante 
ü Pincel atômico

Procedimentos:  
 
 01. Em uma linha imaginária longitudinal no isopor, afixar os palitos/espetos com uma 

distância mínima entre eles de um palmo. Deixando certa distância das bordas do isopor;
 02.Com um pedaço do barbante, amarrar as extremidades nos palitos/espetos, deixando 

certa folga;
 03. Com o barbante envolto do bico do pincel, esticar e riscar o isopor. Mantenha sempre o 

barbante esticado;
 04. Faça isso na parte superior e inferior da linha imaginária, criando assim a elipse.

QUÍMICA (Profa. Dulcimar Brito e Prof. André Reis)
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Resgate Histórico
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Henri Louis Le Châtelier (1855-1936)Jacobus Henricus Van'tHoff (1852-1911)
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BIOLOGIA (Profa. Bianca Venturieri)



PLANETÁRIO MÓVEL
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INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES

MAS VOCÊ SABE O 
QUE É COMO 

FUNCIONA UM 
PLANETÁRIO 

MÓVEL?



Ø ORIGEM DA VIDA.

Fósseis

•  Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1rUmvdQkwTA#action=share
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DEIXO AQUI ALGUMAS SUGESTÕES 

BIBLIOGRÁFICAS E ATIVIDADE PARA 

APROFUNDAMENTO
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Fiquem atualizados de nossas atividades:

 

http://paginas.uepa.br/planetario/index.html

www.facebook.com/centrodecienciaseplanetariopa

@Ciencia_CCPP

@ciencia_ccpp 
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Esperamos vocês aqui no Centro de 
Ciências e Planetário do Pará!

Rod. Augusto Montenegro S/N – Km 03
ao lado do Mangueirinho

FONES: (91) 3216-6300 / 6303
  

http://paginas.uepa.br/planetario/index.html
http://paginas.uepa.br/planetario/index.html
http://paginas.uepa.br/planetario/index.html
http://www.facebook.com/centrodecienciaseplanetariopa
http://www.facebook.com/centrodecienciaseplanetariopa
http://www.facebook.com/centrodecienciaseplanetariopa
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