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1 Objetivo

Despertar o interesse de crianças, jovens e adultos pela temática cientı́fica, através de
observações astronômicas, a olho nú e com telescópios, feitas em visitas a escolas e espaços
públicos como praças.

2 Justificativa

Este projeto de extensão começou em 2012 e nas apresentações feitas em escolas e praças, obser-
vamos um interesse muito grande pela obervação de objetos estelares tanto a a olho nú quanto
usando o telescópio. Osmonitores que treinamos, na suamaioria estudantes da licenciatura em
fı́sica da UFLA, tem manifestado grande interesse no estudo da fı́sica por trás dos fenômenos
astronômicos. Este interesse tem ajudado a passar as barreiras mais importantes do curso de
licenciatura, tais como Fı́sica I e Calculo I. Por outro lado, os professores das escolas ficaram
muito interessadas pelo projeto pois existem as Olimpiadas de Astonomia e Astronáutica que
acontecem todos os anos nas escolas. Isso nos gerou a oportunidade de apoiar os professores
e escolas nessas Olimpiadas, através de oficinas, o que levou a um aumento do interesse dos
alunos na participação nesse evento.
O número de estudantes bolsistas é justificado devido ao fato de termos 3 telescópios Newto-
nianos, o que requer no mı́nimo 6 bolsistas e no máximo 9, pois cada telescópio precisa de 2 a
3 monitores.

3 Metodologia

Para a visitar às escolas, levando as oficinas de astronomia, precisamos de três ingredientes
principais: os monitores, os telescópios e o agendamento das visitas. Para a execução do projeto
o primeiro passo a ser feito é treinar os estudantes para virarem guias turı́sticos do ceu de
Lavras. O segundo passo é visitar às escolas ou praças, e isto será feito numa perioridicidade
de 1 ou 2 vezes ao mês. O agendamento é feito em parceria com os projetos de extenão ligados
ao Museu de Historia Natural da UFLA. Num terceiro momento os alunos, em grupos de 2 no
mı́nimo e 3 no máximo, aprenderão o uso correto dos telescópios Newtonianos.

3.1 Metodologia de trabalho com os bolsistas

Para uma oficina de astronomia ser apresentada pelo bolsista ele tera que estudar o tema
da oficina, baseado na bibliografia passada pela professora, depois do estudo ele fara uma
apresentação interna para os outros bolsistas e para a professora. Nesta apresentação interna
a professora guiara o estudante para os conceitos fı́sicos serem apresentados de forma cor-
reta. Após isso ele irá a apresentar a oficina para os estudantes das escolas ou para o público na
praça. Durante a palestra a professora atuara entre umamediadora entre o monitor e o público.

4 Fundamentação teórica

O conhecimento relativo à Astronomia é um campo que oferece uma oportunidade de inter-
disciplinaridade, onde conteúdos de Fı́sica, Quı́mica e Biologia estão muito presentes, e se
apresentam relativamente mais atrativos aos jovens estudantes. Num trabalho publicado em
2010 [2] os autores apresentaram uma pesquisa sobre a educação em astronomia no âmbito
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nacional. Eles descobriram que no âmbito da educação básica, as escolas de educação infan-
til, ensino fundamental e médio os conteúdos de astronomia são promovidos, por órgãos e
documentos oficiais. Na prática estes conteúdos são apresentados de modo reduzido e sem
uma verdadeira consciência do nı́vel de impacto na educação dos nossos jovens. Trabalhos
reportando estes fatos também podem ser encontrados de forma local, como por exemplo, no
levantamento feito nos municı́pios de Rio Grande da Serra, Riberão Pires e Mauá [3]. Um
trabalho recente [4] que relata de forma detalhada uma observação astronômica especı́fica, as
manchas solares, relata que isto incentivou aos estudantes a tomarem decisões, fazerem ques-
tionamentos e refletirem gerando pensamentos mais crı́ticos e produzindo um maior número
de conexões entre o real e o abstrato. Um dos professores mais entusiastas para o ensino da
astronomia na escola é o Professor da UERJ, Dr. João Garcia Batista Canalle. Em uma entrevista
em 2004, feita pelo jornal da ciência [5], ele indicou que os alunos de 1

a a 4
a série já começam

com conteúdo sobre astronomia, pois o estudo do sistema solar o de dia e a noite são temas que
eles estudam rotineiramente. O prof. Canalle indica que muitos dos livros didáticos contem
muitos erros conceituais que ainda são passados para o aluno. Levar a observação astronômica
para a escola não é somente trás benefı́cio para os estudantes, e também deve ter como ob-
jetivo concientizar os professores das escolas sobre a importância de entender o alcance dos
conteúdos, de astronomia, que são passados a cada momento nos seus atuais livros.

5 Proposta de acompanhamento e avaliação do trabalho

Para a avaliação externa do projeto pretendemos:

1. Preparar videos com uma montagem das fotos que serão feitas durante as atividades nas
escolas e praças.

2. Criação de material didático, como por exemplo guias turı́sticos das constelações que
aparecem no inverno e outro para o verão.

3. Criação de posters para apresentação de trabalhos em eventos ligados a extensão.

Avaliação pelo Público:

Através da análise das entrevistas realizadas e dos questionários aplicados ao público, e dis-
cussões gerais, os resultados do projeto e das atividades poderão ser avaliados investigando as
questões:
i.As atividades atingiram seus objetivos?
ii.Houve contribuição para a formação geral dos envolvidos?
iii.Houve interesse, procura e participação coletiva nas atividades realizadas?
iv.Qual o impacto dessas atividades propostas?
v.Quais as principais dificuldades e problemas (operacionais, teóricas, entre outras) identifica-
dos e quais as propostas para que possam ser superados?
vi.Prognóstico do aumento do interesse público pela relação Ciência,Tecnologia, Sociedade e
Meio Ambiente.
Avaliação Pela Equipe:

Seraão elaborados instrumentos como questionaários e entrevistas que permitam detectar al-
guns indicadores importantes que seraão avaliados pela equipe de execução da proposta, tais
como:
i.Das atividades: interpretar como o público alvo dos projetos compreendeu as atividades, se
foram satisfeitas suas expectativas, e seu nı́vel de aceitação ;
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Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 X x x x x

4 x x x x

Tabela 1: Possı́veis perı́odos das 4 atividades do cronograma durante os 12 meses da vigência
da bolsa

ii.Do monitoramento: identificar as dificuldades encontradas pelos envolvidos e a relação
monitor-público;
iii.Das ações: identificar quais as preferidas pelo público, razoões da escolha.

6 Cronograma de execução

Algumas atividades serão executadas paralelamente e outras de forma independente, veja
tabela 1.

1. Treinamento de estudantes para virarem guias turı́sticos do ceu, observações feitas a olho
nú.

2. Visitas as escolas ou praças.

3. Treinamento para o uso correto dos telescópios

4. Elaboração dos videos, guias, pôsteres, etc.
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