
 

 

 

Semana de Astronomia 2017 

Tema: “Do Sol à Cassini, formas diferentes de estudar o Espaço” 

Oficinas  

ESPAÇO CIÊNCIA 

1 - Construção e lançamento de foguetes (30min)  

Nesta oficina, visitantes de diversas idades tem a oportunidade de construir e confeccionar um foguete de 
garrafa PET, sendo possível fazer o lançamento do mesmo e estudar alguns conceitos de física e 
astronáutica. 

2 - Observatório Indígena (30 min)  

Aprendemos muito com a cultura dos povos antigos, sobretudo no que diz respeito a astronomia, entre 
os vários feitos, podemos destacar os modelos de previsão astronômica como é o caso do observatório 
indígena que tinha como principal finalidade prever as estações sazonais e fenômenos como Solstícios e 
Equinócios. Os participantes dessa atividade aprenderão a construir um modelo simples e de baixo custo, 
além de entender um pouco melhor a geometria solar. 

3 - Poço Gravitacional (15min)   

A teoria da gravitação universal, proposta por Newton, foi posteriormente reinterpretada pela física 
moderna, onde foi demonstrado que a força da gravidade surge a partir da deformação da estrutura do 
espaço – tempo ocasionada por um corpo com uma densidade muito grande. A proposta aqui 
apresentada é que os participantes possam construir, de forma simplificada, um modelo de poço 
gravitacional para entender melhor a gravitação universal. 

4 - Observação Solar (30min) –  

Um dos corpos celestes mais estudado no espaço, o Sol é um dos centros das atenções no que se diz à 
astronomia. Nesta oficina será possível fazer uma observação do Sol com o auxílio de um telescópio com 
proteção para os raios solares. 

5 - Exposição de Telescópios (15min) –  

Um dos instrumentos de estudo do espaço, os Telescópios são ferramentas indispensáveis para 
observarmos os astros. Nesta oficina, é possível aprender um pouco mais sobre a estrutura, tipos e 
acessórios de um telescópio. 

6 - Fases da Lua (30min)  

A oficina consiste numa demonstração simplificada das fases da Lua, satélite natural da Terra. Serão 
trabalhadas as dúvidas mais frequentes sobre satélites naturais, a influência do Sol sobre eles e as 
demais fases e movimentos próprios da Lua. Haverá o auxílio ilustrativo de um painel contendo as fases 
lunares disposto numa parede, e de um modelo do sistema Sol-Terra-Lua, o qual facilitará a 
compreensão das fases da lua observável do nosso planeta. Além disto, serão trabalhadas algumas 
curiosidades peculiares da movimentação e posição dos astros, como formação de eclipses e eventos 
mais populares, tais como Lua Sangrenta e Lua Azul. 

7 - Desvendando o céu dos Povos Antigos (30min)  

Utilizando o planetário do Espaço Ciência, os estudantes verão as constelações de maneira diferente. 
Será que os índios também faziam estudo astronômico? Quanto será que ainda podemos aprender com a 
cultura indígena? Essas respostas serão encontradas nesta atividade 



 

 

 

8 - Relógio Solar (30min)  

Um instrumento bastante importante para a noção do tempo na antiguidade, o relógio solar foi um 
invento que com o auxilio da posição do Sol, a sobra formada sobre ele nos informa a hora exata. Aqui, 
os visitantes terão à oportunidade de construir um relógio solar e conhecer um pouco mais sobre o seu 
funcionamento. 

 9 - Planetário (30 min)  

 Uma apresentação é feita falando um pouco sobre o nosso sistema solar, conhecendo algumas 
curiosidades dos nossos Planetas e seus Satélites Naturais, como também  das constelações. 


