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Caros alunos e alunas, 

Esperamos que todos estejam bem, dentro do possível. Aqui, apresentamos 

nosso segundo bloco de sugestões de estudos, nesse contexto de suspensão 

das aulas. Nós, professores, pensamos ser muito importante que vocês não 

percam o contato com a cultura do aprender ciência, mesmo com as 

dificuldades de termos aulas impostas pela pandemia. 

 

As próximas atividades que sugerimos estão relacionadas aos átomos. Embora 

a gente saiba hoje que todas as coisas são feitas deles, nem sempre essa ideia 

existiu. Te convidamos a mergulhar na história dos modelos atômicos, que é 

um fascinante exemplo de evolução dos conhecimento científico.  

A primeira atividade que recomendamos é um podcast sobre esse tema. Foi 

feito com muita competência pela Clarissa, professora de ciências da Tijuca. 

Muito bom!  

https://anchor.fm/nos-bastidores/episodes/Eq01---O-tomo-o-indivisvel-divisvel-

ee9tvs 

 

A segunda atividade é um filme clássico! Clássicos são imortais, não perdem 

sua importância com o tempo! É um filme antigo, mas de uma didática 

fabulosa! O material é uma obra prima dos estudos Disney, produzida no 

contexto pós segunda guerra mundial. Embora a qualidade audiovisual tenha a 

tecnologia dos anos 1950, é um clássico cuja leitura é imperdível. Aborda a 

descoberta da radioatividade, a história do átomo e as questões éticas 

relacionadas a ciência e tecnologia. Recomendo que vejam, sem restrições.  

https://www.youtube.com/watch?v=TW1HTyTissw 
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Como terceira atividade recomendo também esse material produzido pela 

PUC Rio em parceria com o Ministério da Educação. Integra uma série de 

vários episódios dedicados ao apoio do ensino de Ciências. Não se assustem 

com a quantidade, eles são curtinhos e muito bons! 

1 - https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY 

2- https://www.youtube.com/watch?v=IqtZz-dZgEI 

3- https://www.youtube.com/watch?v=kizCoEUYP5M 

4- https://www.youtube.com/watch?v=hvRnuMrDc14 

5- https://www.youtube.com/watch?v=HLAxYoLDO7E 

Por fim, a quarta atividade que sugerimos é a leitura desse texto do Carl 

Sagan [que foi um grande divulgador científico e popularizador da ciência]. O 

texto chama-se A vida das estrelas. É o capítulo 9 do livro Cosmos! Você 

pode baixa-lo nesse link: 

https://www.academia.edu/35701576/Carl_Sagan_Cosmos_Companhia_das_L

etras_2017_PDF 

Leiam o capítulo 9 e, se toparem [...] apreciem os outros também! Vá direto 

para ele, a leitura não é comprometida se você pular os demais! 

Bons estudos! Fiquem bem! Cuidem das pessoas que amam e mantenham 

contato com os amigos! 

Saudades, 

Fábio e Diego. 
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