
Os  Astros
- o Sol como fonte de luz e calor

- o movimento aparente do Sol e as suas posições ao longo do dia

- os pontos cardeais

- estrelas vs planetas

- a Terra e a Lua

- o (nosso) Sistema Solar



os Astros
o Sol como fonte de luz e calor

• como uma estrela, é mais uma gigantesca bola 
de fogo…

•o Sol transfere constantemente energia para a 
Terra

fotos do Sol obtidas pelo Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra, 2000
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os Astros
o Sol como fonte de luz e calor

• ilumina a Terra e permite a produção de 
oxigénio pelas plantas…

•como estrela, produz calor que aquece a 
Terra…

•o que torna a vida possível…
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os Astros
o movimento aparente do Sol e as suas
posições ao longo do dia

•podemos medi-lo? Clica na imagem…

http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/Sundials1.html
http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/Sundials1.html


the Stars
os pontos cardeais

•o movimento aparente do Sol é útil para 
aprender os pontos cardeais… 

•o nascer do sol indica o este…

•o pôr do sol indica o oeste…

•durante o inverno, no hemisfério norte, 
indica o sul ao meio-dia… 

http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/Sundials1.html
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the Stars
planetas vs estrelas

•são parecidos porque são ambos corpos
celestes

•são diferentes porque…
•planetas – como a Terra – habitualmente

circundam estrelas – como o Sol…
• as estrelas têm luz própria e emitem energia



os Astros
planetas vs estrelas

L'Acerba Eta. | Cecco d'Ascoli Celestial globe (Inv. 347)
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os Astros
a Terra e a Lua

•qual a sua forma? São ambas esféricas…

•a Lua circunda a Terra…

•assim, é visível com formas diferentes (Lua
Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia, Quarto 
Minguante), já que, de acordo com a 
posição do Sol, a Lua reflete a sua luz…



the Stars
a Terra e a Lua

Fases da Lua
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os Astros
o (nosso) Sistema Solar
•um grupo de planetas com o mesmo Sol…
•quantos planetas?… 8, porque Plutão já não é 

considerado como planeta…

Planetarium (Inv. 3901)
Museu Galileu

http://catalogue.museogalileo.it/gallery/PlanetariumInvVarie77_n01.html
http://catalogue.museogalileo.it/gallery/PlanetariumInvVarie77_n01.html


the Stars
o (nosso) Sistema Solar 
…mas há muitos anos
atrás, a Terra “estava” 
no centro deste
Sistema e o Sol 
“ocupava” o lugar da 
Terra…

De natura rerum. | Bede
Bodleian Libraries, Universidade de Oxford
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os Astros…
e a literartura
“A girafa que comia estrelas”

vê-me…

https://www.youtube.com/watch?v=WI563enbmtc


os Astros
alguma matemática…

vamos pesquisar…

•quantas luas tem cada planeta do nosso
Sistema Solar?

• vamos fazer algumas contagens e registá-las…

• vamos analisar os dados…


