


DOIS PEDACINHOS DE VIDRO

SINOPSE

GUIA DO PROFESSOR
No Guia do professor,  há sugestões de atividades planejadas especificamente para 
trabalhar com seus alunos temas relacionados ao fi lme Dois Pedacinhos de Vidro ,  como 
uma experiência única de temas relacionados à ciência,  que pode proporcionar a todos os 
envolvidos muito mais do que simplesmente assistir  a um fi lme.

Em conversa com uma astrônoma os estudantes aprendem como os telescópios funcionam, 
sua história e as maiores descobertas realizadas com o auxílio destes instrumentos. 
Participaram desta produção o Centro Astronômico de Imiloa (Hawai), Planetário Buhl 
(Carnegie Science Center) entre outros. A trilha sonora foi gravada pela Orquestra Sinfônica 
de Londres. Enquanto os estudantes olham através do telescópio, exploram as Luas de 
Galileu, os anéis de Saturno e a estrutura espiral das galáxias. Durante a conversa, também 
são abordadas as descobertas de Galileu, Huygens, Newton, Hubble e muitos outros.

ATIVIDADES PRÉ E PÓS-VISITA
As atividades estão organizadas conforme a grade curricular.  A mesma atividade pode 
ser adaptada para outras séries,  exigindo diferentes níveis de profundidade. Cada uma se 
divide em dois momentos:

PRÉ-VISITA PÓS-VISITA
Deve ser aplicada antes da ida dos alunos à FTD 
Digital Arena ,  podendo variar desde uma pesquisa 
orientada e introdutória ao tema de estudo, até uma 
atividade prática em sala de aula. 

O objetivo dessa atividade é preparar o grupo de 
alunos, fornecendo subsídio teórico para que possam 
aproveitar melhor a experiência digital do ponto de 
vista pedagógico. 

É interessante que as atividades sejam avaliadas 
antes da visita ao FTD Digital Arena ,  para garantir 
que os estudantes tenham um repertório alinhado 
com a proposta da vivência sensorial  proporcionada 
pela experiência digital.

Pode ser aplicada logo após a experiência ou 
posteriormente, no retorno à escola,  como o(a) 
professor(a) julgar mais adequado. 

Nesse momento, pode -se avaliar o quanto 
a experiência digital foi capaz de agregar 
conhecimento ou facil itar a visualização e a 
compreensão dos assuntos estudados na atividade 
Pré -visita. 

Essa atividade constitui um fechamento do trabalho, 
mas não esgota as possibil idades de abordagens 
posteriores por parte do(a) professor(a) com 
discussões, debates e outras atividades que julgar 
adequadas ao contexto da experiência.








