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RESUMO – Neste trabalho apresentamos uma ação do projeto “Objetos de aprendizagem, recursos 
digitais e virtuais para o ensino de ciências da natureza” desenvolvido com professores da área de 
Ciências da rede pública estadual dos municípios de Ivaí, Tibagi, Ponta Grossa, Teixeira Soares e 
Reserva. A ação envolve uma coleta de dados que serve de base para se estabelecer o modo de 
introduzir um objeto de aprendizagem digital ou virtual no planejamento do professor e em sua aula. 
Essa coleta de dados é realizada por meio de questionário, respondido pelos professores com 
perguntas específicas, levantando informações tais como: Qual a dificuldade em trabalhar com 
recursos tecnológicos em sala de aula?; Quais recursos digitais e virtuais já são utilizados pelo 
professor?. O objeto de aprendizagem apresentado está relacionado a conceitos básicos de 
astronomia. A intenção é estimular o interesse do aluno pelo tema de ciências em geral além de 
auxiliar o professor pelo uso de um recurso tecnológico auxiliar no processo ensino-aprendizagem. 
Para conteúdos de astronomia atualmente existem inúmeros recursos digitais que podem ser 
utilizados para tornar a aula interessante e motivadora. Um desses recursos é o “Stellarium”, que é 
um aplicativo que proporciona uma visão diferente e didática dos objetos astronômicos. Esse 
aplicativo pode ser instalado em computadores, tablets e celulares, e para seu funcionamento após a 
instalação não é necessário acesso à internet. Toda escola estadual do Paraná possui uma sala de 
informática em funcionamento, assim o programa pode ser utilizado pelo professor, sendo que a 
metodologia de uso didático pode envolver atividades de demonstração, mas também aquelas que 
permitem ao aluno manusear as ferramentas do programa.  
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