
A NAVE TERRA: UMA VIAGEM PELO UNIVERSO

SINOPSE

GUIA DO PROFESSOR
No guia do professor,  há sugestões de atividades planejadas especificamente para trabalhar 
com seus alunos temas relacionados ao fi lme Sistema Terra-Lua - Parte 01 ,  como uma 
experiência única de temas multidisciplinares,  que podem proporcionar a todos envolvidos 
muito mais do que simplesmente assistir  a um fi lme.

Já pensou em fazer uma viagem pelo Universo? Dar uma volta pela nossa Galáxia? Pois saiba 
que, todos os dias, é exatamente isso que você e todos nós - habitantes do planeta Terra - 
estamos fazendo. Embarque nessa longa e impressionante viagem e venha conhecer com a 
gente o espaço. Você vai descobrir que, na velocidade da luz, tudo fica ainda mais divertido. 

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 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,  conforme 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.




