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RESUMO 

 
O ensino de Ciências é fundamental para qualquer pessoa, principalmente para os alunos 
das séries iniciais e por isso, é parte obrigatória dos currículos escolares brasileiros. Como 
parte integrante das Unidades Temáticas desta disciplina, destaca-se o estudo da Temática 
Espacial, principalmente no tocante às questões essenciais da vida, ligadas à Astronomia e 
Astronáutica. Nessa temática, busca-se o conhecimento de características do Planeta Terra, 
da Lua, do Sol e dos outros corpos celestes, trabalhando com o aluno a composição, as 
dimensões, movimentos e forças que atuam sobre eles.  
Ao abordar conteúdos referentes a esta temática, o professor traz à tona conhecimentos 
ligados à manutenção da vida na Terra, tais como, o efeito estufa, a camada atmosférica, 
marés, aquecimento global, evolução do planeta, clima, previsão do tempo e outros. Esses 
conteúdos despertam naturalmente o interesse dos estudantes, possibilitando o 
desenvolvimento de uma visão mais sistêmica do planeta com base em dados fornecidos 
tecnologicamente pela ação do homem. Também ampliam e aprofundam o conhecimento 
espacial por meio da articulação entre os conhecimentos e as experiências de observações 
vivenciadas nas séries iniciais e nos modelos explicativos desenvolvidos pela ciência no 
segundo segmento do Ensino Fundamental, o que requer do professor motivação e 
conhecimento para trabalhá-lo.  
Atenta à necessidade dos profissionais de educação, a Agência Espacial Brasileira – AEB 
tem criado, ao longo dos anos, programas educacionais voltados a subsidiar conteúdos e 
materiais informativos, didáticos, técnicos, científicos e pedagógicos sobre a tônica espacial, 
além de proporcionar a qualificação de professores para desenvolverem esses conteúdos 
em sala de aula e assim, promover a popularização das ciências espaciais.  
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Essas ações são desenvolvidas por meio da Plataforma Espaço Educação e Tecnologia - 
E2T, a partir de obras científicas voltadas à formação e ao entretenimento de todos os 
seguimentos escolares. A Plataforma E2T busca a capacitação de recursos humanos, 
desenvolvimento de materiais pedagógicos e atividades educacionais, integrando essas 
ações e direcionando a produção de competências e projetos mobilizadores nas escolas 
para as disciplinas voltadas as áreas STEM. Promovendo, assim, o conhecimento científico 
e tecnológico, o capital humano e o domínio de tecnologias críticas para fortalecer o setor 
espacial. 
Dentre as atividades executadas no âmbito dos programas educacionais da AEB, uma que 
mais se destaca é a “Escola do Espaço”. Essa prática está ligada à ação de formação em 
C&T e se destina à capacitação de Professores dos Ensinos Fundamentas, Médio e 
Licenciandos em todo o Brasil para trabalharem em sala de aula tópicos pertinentes à 
temática espacial, focando as conquistas mundiais, em especial as nacionais. 
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