História do Universo
Elaborar uma linha cronológica para descobrir as idades relativas do Universo e do Sistema Solar, bem como o aparecimento dos seres humanos, numa escala de um ano.
Conhecimento do espaço, Observatório de Leiden


Idade
8 aos 10 anos
Nível
Ensino primário
Duração
1h30
Supervisionado
Não supervisionado
Custo
Médio (5 - 25 EUR)
Localização
Interior (por ex: sala de aula pequena)
Competências básicas:
Fazer perguntas, desenvolver e utilizar modelos, utilizar a matemática e o raciocínio computacional, comunicar informações
Tipo de atividade de aprendizagem
Investigação integral

Breve descrição
Os alunos investigam a idade do Universo e quando tiveram lugar acontecimentos importantes no Universo e na Terra. Elaboram a linha cronológica do Universo desde o princípio até ao presente na escala de um ano. 
Objetivos
Durante a atividade, os alunos criam uma linha cronológica que ilustre diversos acontecimentos desde o princípio do Universo até ao presente. Ficam a conhecer as idades relativas do Universo e da Terra, bem como a existência de seres humanos no planeta.  
Objetivos de aprendizagem
Após a execução da atividade, os alunos serão capazes de: 
	•	explicar que o Universo é muito antigo 
	•	explicar que a Terra foi criada mais ou menos recentemente, comparada com a idade do Universo. 
	•	discutir que os seres humanos existem no planeta há relativamente pouco tempo, em comparação com a idade da Terra. 
	•	praticar competências de matemática, fazendo a conversão entre unidades de tempo e usando escalas e divisão para criar a sua linha cronológica. 
Avaliação
Pedir aos alunos que expliquem a ordem dos acontecimentos importantes no Universo e na Terra e há quando tempo ocorreram. Deverão ser capazes de explicar que o Universo é muito antigo, que a existência da Terra remonta a uma época relativamente recente e que as pessoas vivem no planeta há pouco tempo. A noção de “antigo” dos alunos alterou-se? 
Opcional: pedir aos alunos que calculem a diferença entre duas épocas: por exemplo, quantos anos mais velho é o nascimento do Sistema Solar em relação ao aparecimento de seres humanos na Terra. 
Materiais
Para cada grupo de três: 
	•	papel kraft 
	•	calculadora ou papel quadriculado 
	•	tesoura 
	•	cola 
	•	lápis de cor (ou outro meio de colorir, como aguarelas, canetas, tinta)
Para cada aluno: 
	•	ficha de trabalho PDF 
	•	lápis ou caneta 
Para a linha cronológica da turma: 
	•	12 folhas de papel A4, simples ou coloridas 
	•	1 folha de papel A4 colorida para o relógio 
Informações de referência
A Terra
A Terra é onde vivemos e é o terceiro planeta a contar do Sol, com uma distância média deste de cerca de 150 milhões de quilómetros. Esta distância é tão grande que a temperatura média da superfície se situa acima do ponto de congelação da água (0°C) e é possível a existência de água em estado líquido sem restrições. Tal tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de vida no nosso planeta, ao contrário de Vénus e Marte, cujas temperaturas superficiais são muito mais elevadas ou muito mais baixas. A Terra só tem um satélite natural, a Lua, que se considera ter desempenhado um papel importante na estabilização do eixo de rotação da Terra. Este fator pode também ter sido uma condição propícia ao aparecimento de vida. 
Mil milhões de anos após a formação do Sol e da Terra, a primeira forma de vida conhecida na Terra, organismos unicelulares, como as bactérias, surgiu aproximadamente há 3,8 mil milhões de anos. Mil milhões de anos mais tarde, surgiu a vida multicelular, embora não em formas que reconhecêssemos hoje. Os insetos e em seguida os peixes começaram a evoluir há cerca de 500 milhões de anos e os dinossauros e depois os mamíferos há sensivelmente 200 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, ocorreu a extinção dos dinossauros e o número de mamíferos aumentou. Em comparação, os humanos (Homo sapiens) são muito recentes, tendo apenas aparecido há 200 000 anos. 
O Universo
O Universo é a vasta extensão de espaço que contém toda a matéria e energia existentes. 
O Universo contém todas as galáxia, estrelas e planetas. Não se conhece o tamanho exato do Universo. Os cientistas assumem que o Universo continua a expandir-se: o resultado de uma explosão violenta e potente que ocorreu há cerca de 13,7 mil milhões de anos. Esta explosão é conhecida como o Big Bang. Examinando a alteração da cor da luz (o seu espectro magnético) de um objeto, os cientistas podem determinar se o objeto se está a afastar ou a aproximar da Terra.  Se a cor da luz de um objeto estiver a desviar-se para o vermelho, está a afastar-se de nós. Quanto mais a luz se desviar para o vermelho, mas rapidamente está a afastar-se de nós. Todas as galáxias distantes apresentam enormes desvios para o vermelho. Com base nestes dados, os cientistas assumem que o Universo continua a expandir-se.      
 Imagem: Equipa HUDF, NASA ESA STScI (S. Beckwith) 
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Descrição da atividade completa
Preparação
Esta atividade passa por elaborar uma linha cronológica com 12 folhas de papel A4. Cada folha de papel representa um mês. Dividir o mês de dezembro em 31 quadrados. Estes correspondem aos dias. Numerar os dias de 1 a 31. Numa folha de papel A4 colorido, desenhar uma secção de um círculo como o desenho indica. Este representa os últimos 10 minutos de dezembro. Afixar a linha cronológica, juntamente com a secção do círculo, na parede da sala de aula, de preferência ao alcance dos alunos. 
Atividade 1: o que é um ano?
Passo 1:
Os alunos completam a Tarefa 1 na ficha de trabalho.
Passo 2:
Explicar sucintamente o que é um ano. Perguntar se cada ano tem a mesma duração. 
Passo 3:
Discutir as seguintes perguntas: 3	Como se define velho? Um pai é velho? E um avô? E o Pai Natal? E uma cadeira antiga?
Passo 4:
Discutir com os alunos até onde chega o nosso conhecimento do passado. Explicar que quase tudo o que sabemos de tempos remotos provém de fontes escritas. Tudo o que sabemos sobre o tempo antes de as pessoas terem aprendido a escrever foi inferido pelos cientistas com base na investigação, como por exemplo escavações arqueológicas.  
Passo 5:
Os alunos investigam a idade do Universo e quando tiveram lugar acontecimentos importantes no Universo e na Terra.  


Atividade 2: cronologia do universo
Passo 1:
Chamar a atenção dos alunos para a linha cronológica. Perguntar aos alunos se sabem o que é o Universo. Explicar que esta linha cronológica ilustra o tempo desde o princípio do Universo até ao presente. Olhar agora para a secção do círculo e explicar que esta mostra os últimos dez minutos do ano.
Passo 2:
Dividir os alunos em grupos de três. Distribuir a cada grupo uma calculadora ou uma folha de papel quadriculado.
Passo 3:
Os alunos completam as Tarefas 2a a c. Ajudá-los a preencher a tabela. Explicar como calcular a duração real de um mês na linha cronológica (15 mil milhões de anos divididos por 12 meses = cada mês na linha cronológica tem a duração real de 1,25 mil milhões de anos). As respostas estão indicadas na lista abaixo. Os alunos precisam desta informação para a tarefa seguinte.

Duração na linha cronológica
Duração real
1 ano
15 mil milhões de anos 
1 mês
1,25 mil milhões (1250 milhões) de anos 
1 semana
300 milhões de anos 
1 dia
43 mil milhões de anos 
1 hora
1,8 milhões (1 800 000) de anos 
1 minuto
30 000 anos 
1 segundo
500 anos  
Informação útil:de acordo com a teoria do Big Bang, o Universo “nasceu” há cerca de 13,7 mil milhões de anos (contudo, no resto deste exercício vamos assumir que nasceu há 15 mil milhões de anos para nos facilitar o cálculo). Subsequentemente, o Universo desenvolveu-se, formaram-se as galáxias (incluindo a nossa, a Via Láctea), o Sol nasceu e a Terra tomou forma. As várias eras geológicas foram passando e a vida, tal como a conhecemos hoje, evoluiu a partir dos primeiros organismos vivos. Na linha cronológica que os alunos vão criar, o Big Bang teve lugar às 00h00 do dia 1 de janeiro. A Terra nasceu em setembro e os primeiros seres humanos apareceram em 31 de dezembro às 23h57.  

Duração na linha cronológica
Duração real
Acontecimento
1 de janeiro
há 15 mil milhões de anos
princípio do Universo 
início de janeiro – meados de março
há 12 – 14,7 mil milhões de anos
nascimento dos sistemas solares 
início de setembro
há 5 mil milhões de anos
nascimento do Sol e dos planetas 
fim de setembro
há 3,8 mil milhões de anos
aparecimento das primeiras formas de vida 
25 de dezembro
225 milhões de anos
os mamíferos aparecem na Terra 
29 de dezembro
há 65 milhões de anos
extinção dos dinossauros, aparecem mais mamíferos 
30 de dezembro
há 5 milhões de anos
aparecem os primeiros antepassados do homem 
31 de dezembro 23.53.00
há 195 000 anos
aparece o Homo Sapiens 
31 de dezembro 23.59.52
há 4 300 anos
construção de Stonehenge 
31 de dezembro 23.59.59
há cerca de 400 anos
invenção do telescópio   
Passo 4:
Dar a cada grupo um acontecimento específico para investigarem. A terceira coluna da tabela anterior mostra onze acontecimentos que podem ser divididos entre os grupos.
Passo 5:
Os alunos completam a Tarefa 2d a j. Os alunos calculam em que ponto da linha cronológica o seu acontecimento teve lugar. Antes de começarem, discutir o exemplo na ficha de trabalho. 
Passo 6:
Para a Tarefa 2k, distribuir papel kraft, lápis de cor, cola e tesouras. Incentivar os alunos a criar algo associado ao acontecimento que acabaram de investigar e colar a sua criação no local correto da linha cronológica.  
Atividade 3: como se define velho?
Passo 1:
Os alunos completam a Tarefa 3 na ficha de trabalho.
Passo 2:
Debater as respostas e a linha cronológica. Explicar que toda a linha cronológica abrange um período de 15 mil milhões de anos. Assim, um segundo na linha cronológica representa na realidade 500 anos! Chegar à conclusão de que o Universo é muito antigo, de que a existência da Terra remonta a uma época relativamente recente e de que as pessoas vivem de facto no planeta há pouco tempo. 
Currículo

País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Secção 
Reino Unido
KS1
História
-
Acontecimentos para além da memória viva que são importantes a nível nacional ou global. 
Reino Unido
KS1
Arte e design
-
Usar o desenho, a pintura e a escultura para desenvolver e partilhar ideias, experiências e imaginação. 
Reino Unido
KS2
História
-
Os alunos devem continuar a desenvolver um conhecimento e uma compreensão cronologicamente sólidos da história britânica local e mundial. 
Reino Unido
KS2: 5.º ano
Matemática
-
O número - sistema de numeração e valor de posição: contar para a frente ou para trás em sequências de potências de 10 para qualquer número dado até 1 000 000. 
Reino Unido
KS2: 6.º ano
Matemática
-
O número - sistema de numeração e valor de posição: ler, escrever, ordenar e comparar números até 10 000 000 e determinar o valor de cada dígito. 
Reino Unido
KS2: 6.º ano
Matemática
-
Razão e proporção: resolver problemas que envolvam as dimensões relativas de duas quantidades em que os valores em falta possam ser encontrados utilizando a multiplicação de números inteiros e os fatores da divisão. 
Reino Unido
KS2: 6.º ano
Ciências
-
Evolução e herança: reconhecer que as criaturas vivas se transformaram ao longo do tempo e que os fósseis fornecem informações sobre as criaturas vivas que habitaram a Terra há milhões de anos. 
Conclusão
Durante a atividade, os alunos criam uma linha cronológica que ilustre diversos acontecimentos desde o princípio do Universo até ao presente. Os alunos aprendem que o Universo é muito antigo e que a Terra e os seres humanos apareceram há relativamente pouco tempo.  
Visitar http://astroedu.iau.org/a/1612 para recursos adicionais e descarregar opções para esta atividade.
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