
 

 

Guia de intervenções 
MAT9_18GRM02 / Unidade Astronômica (UA) 

 
Ao resolver a Atividade Principal, os alunos podem cometer alguns erros. Veja                       
possíveis intervenções para auxiliá-los. 

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

Interpretar o texto do enunciado da 
atividade. 

Verifique se o aluno leu a atividade 
com atenção e se ele 
registrou/destacou os principais 
dados do enunciado do problema.  
Utilize o conhecimento que você tem 
de seus alunos e peça para fazerem 
duas leituras da atividade antes de 
iniciar o problema. Reforce que a 
atenção deve ser total nesse 
momento, já que a atividade possui 
um enunciado relativamente longo 
para um problema matemático, e 
nesse problema o aluno terá que 
relacionar informações do enunciado 
com dados da tabela para resolver o 
que se pede. Verifique (talvez em suas 
anotações) se algum aluno possui 
dificuldade em ler, interpretar e 
relacionar dados em tabelas com 
enunciados. Não descarte a 
possibilidade do seu aluno 
desconhecer totalmente o assunto 
Sistema Solar e/ou unidades 
astronômicas e/ou Notação Científica, 
etc… Recomendo, nesse caso, um 
agrupamento adequado de alunos, 
seguido de  atendimento 
individualizado com esse aluno. Caso 
seja necessário, mostre um vídeo 
sobre o assunto para eles, por 
exemplo, 
https://www.youtube.com/watch?v=k
VY10IkAo_s 
Recomendo que você baixe esse 
vídeo, se possível. Ele aborda de 
forma rápida e prática alguns 
conceitos que serão utilizados na 
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Atividade Principal. É um vídeo curto 
(1min54s), pode ser utilizado durante 
o Aquecimento. 
Utilize questões como essas para 
realizar um bom levantamento de 
conhecimentos prévios. 
 

● O que é o Sistema Solar? 
● Quais são os planetas que 

compõem o Sistema Solar? 
● Que unidade de medida de 

comprimento poderíamos 
utilizar para medir a distância 
entre dois planetas, ou entre 
um planeta e o Sol? 

● Qual é o principal planeta do 
Sistema Solar?  

● Concordam que entre as 
muitas distâncias que podemos 
obter no Sistema Solar, a 
distância entre o Sol e a Terra é 
especial? Sabem o nome dessa 
distância? Sabem o valor 
aproximado dessa distância? 

● O que é Notação Científica? 
● Como expressar, por exemplo, 

o número 25.000 em Notação 
Científica? 

Relacionar as informações do 
enunciado do problema com o que 
está sendo pedido em cada item. 

É aqui que os alunos utilizarão seus 
conhecimentos prévios para começar 
de fato a resolução do problema.  
Permeie entre as carteiras e observe 
quais são os alunos que não estão 
iniciando a resolução da atividade.  
Caso exista esse aluno, aproveite para 
intervir de forma individualizada, 
questione-o sobre o entendimento do 
problema, procure conhecer a real 
dificuldade do seu aluno. Caso seja na 
interpretação do enunciado, faça uma 
leitura compartilhada. Caso seja na 
interpretação da tabela, mostre que 
os valores estão dados em Unidades 
Astronômicas, e devemos relacionar 
com informações do enunciado para 
convertê-las, caso queira, em km.  
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Professor, preveja situações em que 
você possa ter alunos com essas 
dificuldades e estruture 
agrupamentos de alunos mais 
adequados a essa realidade, assim, 
eles poderão superar suas 
dificuldades de forma mais natural, 
evitando que algum aluno fique “à 
beira do caminho”. 
 
As questões abaixo podem ajudar nos 
momentos de intervenção, ou após 
uma leitura compartilhada do 
enunciado do problema. 
 

● O que é uma distância? 
● Quantas unidades separam o 

número 6 do número 2? 
(Questione-os como chegaram 
no resultado 4). Dê exemplos 
dessa natureza para que eles 
possam deduzir sozinhos, por 
analogia, uma forma para 
calcular a distância entre os 
planetas Mercúrio e Saturno. 

● Analisando a tabela, qual seria 
uma estratégia para calcular a 
distância entre Mercúrio e 
Saturno? (Professor, é 
importante que TODOS os 
alunos vejam a estratégia 
utilizada para se determinar a 
distância entre esses dois 
planetas). 

● Questione-os sobre como 
calcular a distância entre 
outros quaisquer dois planetas 
do Sistema Solar, considerando 
esse alinhamento e as 
informações da tabela. 

Deduzir a Regra para conversão entre 
uma medida dada inicialmente em UA 
para km. 

A dificuldade relacionada ao item b) 
certamente é a não compreensão do 
significado de Unidade Astronômica. 
Será necessária uma intervenção 
individual com esse aluno e fazer uma 
retomada desse significado. Reler a 
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atividade novamente. Caso tenha 
utilizado o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=k
VY10IkAo_s 
retome alguns questionamentos já 
explanados acima.  
 
Em resumo: 
 
Discuta o significado de Unidade 
Astronômica, e como calcular uma 
distância qualquer entre dois valores 
na horizontal. 

Dificuldade em aplicar a regra prática 
obtida no item a) para converter uma 
medida de UA para km. 

Não descarte a possibilidade de ter 
que retomar TODAS as orientações 
destinadas às dificuldades 
apresentadas no item a). O aluno só 
aplicará a regra prática (ou qualquer 
outro método) em contextos variados 
se ele, de fato, compreendeu o 
significado de UA. 
 
Professor, note que o aluno poderá, 
caso queira, utilizar uma regra de três 
para calcular as distâncias solicitadas 
em todas as atividades dessa aula 
(Principal, Raio X e Complementares). 
Verifique os procedimentos, 
parabenize-o, porém, incentive-o a 
utilizar as generalizações para obter 
resultados mais específicos. 

Dificuldade em expressar os 
resultados ou números em geral em 
Notação Científica. 

Primeiramente, verifique se o aluno 
compreende como expressar um 
número utilizando potência de base 
10. Dê exemplos (muitos) de números 
grandes, muito grandes, pequenos e 
muito pequenos expressos com e 
sem potência de base 10. Superada 
essa dificuldade, basta ajustar essa 
escrita de um número de acordo com 
a definição de Notação Científica.  
Um outro vídeo (esse é mais longo, 
tem cerca de 10 minutos), 
https://www.youtube.com/watch?v=Cf
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p2zW0BCok 
serve para mostrar ao aluno regras e 
procedimentos para escrever um 
número utilizando potência de base 
10 e Notação Científica. 

 
A principal meta dessa aula é que o aluno compreenda o significado de Unidade                           
Astronômica e aprenda a fazer conversões de UA para km. 
 
As Atividades Complementares (não deixe de incentivar seus alunos a                   
realizarem) promoverão outras oportunidades de sistematizar os conceitos               
trabalhados na Atividade Principal. 
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