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CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Sistema Solar fica num dos braços da Via-Láctea. Ele é formado pelo Sol a única estrela, e mais

de 1.700 corpos celestes menores, entre cometas, asteroides, e os planetas com seus satélites. Pela ordem de

distância do Sol os planetas são: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão,

que era considerado um planeta, foi "rebaixado" na sua classificação astronômica.

Com o intuito de facilitar aprendizagem ensino-aprendizagem dos alunos, foi elaborado um

jogo  no  qual  abordou  os  conceitos  sobre  o  tema  de  forma  simples  e  prática  para  a  ampla

compreensão da turma. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Entender de forma lúdica as características gerais do sistema solar;

- Identificar as características específicas de cada planeta; 

- Associar os conteúdos abordados em sala de aula através do jogo;

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Noções básicas sobre o sistema solar;

- Disciplina ao respeitar as regras do jogo;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para iniciar a atividade é necessário fazer um resgate de conhecimentos já adquiridos

pelos alunos sobre o tema de forma lúdica. Através de dois vídeos de animação sobre o sistema

solar.  

Logo após a turma será dividida em três grupos e serão expostas as regras do jogo, bem

como o funcionamento deste. A partir disto, se iniciará o jogo.

No jogo  “Show  do  sistemão”  o  grupo  de  jogadores  tem  que  responder  as  perguntas

propostas, no tempo estimado de 3 minutos para cada questão. O grupo ganhador será o que obteve



mais respostas corretas.  
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Imagem 1.  Jogo projetado através de Datashow.

Imagem 2.  Bolsista ID Caroline Resena desenvolvendo o jogo com os alunos.



Imagem 3. Alunos participando do jogo.

               

AVALIAÇÃO

A avaliação será baseada através do desenvolvimento do jogo, partindo da disciplina dos grupos em

cumprir as regras do jogo e principalmente no maior número de respostas corretas.
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