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Em cada secção poderá encontrar para cada tipo de 
ciclo letivo a atividade é mais indicada para:

 PRÉ - Atividade indicada para o Pré-Escolar
 1º - Atividade indicada para o 1º e 2º ciclo
 3º - Atividade indicada para o 3º ciclo
 SEC. - Atividade indicada para o Ensino Secundário
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MARQUE A SUA ATIVIDADE COM ANTECEDÊNCIA:

1. Planeie connosco a atividade que deseja desenvolv-
er. Existem atividades que se adequam melhor ao seu 
grupo, às temáticas que estão a ser abordadas e aos 
objetivos a serem atingidos.

2. O OASA dispõe de 2 épocas de marcação distintas:
    Até 31 de Outubro: 3ºs, 7º’s e 10º’s anos.
   A partir de 1 de Novembro: A todos os interessados.

3. As marcações para a deslocação do planetário, 
gratuitas ou não, implicam o preenchimento de um 
horário de sessões que deve ser cumprido.

4. Conforme o tempo disponível para a sua visita, nas 
“Visitas ao Centro” o responsável deverá escolher 2 a 
3 atividades entre as várias disponíveis, que se encon-
tram entre as páginas 10 e 17, indo assim ao en-
contro dos objetivos pedagógicos para o grupo. Cada 
atividade tem a duração de 30 minutos.

5. Devido às várias atividades desenvolvidas pelo 
OASA, agradecemos a pontualidade, sendo dada a tol-
erância máxima de atraso de 15 minutos.

7. Se o seu tipo de grupo não estiver diretamente 
referenciado nas atividades, poderá sempre escolher a 
“Visita ao Centro”, uma vez que pode ser adequada a 
todo o tipo de público.

8. O OASA pode ser visitado sem marcação prévia, 
no entanto, no que concerne a grupos, a ausência 
de marcação prévia implica o não acompanhamento 
por parte dos nossos técnicos e a não aplicação das 
condições especiais para grupos e instituições educati-
vas.

9. O OASA dispõe de estacionamento gratuito. 3



Através da sua oferta pedagógica para 2016/2017 o OASA 
pretende garantir um apoio interativo e educativo aos programas 
escolares e ser um catalisador para o desenvolvimento de uma 
sociedade informada e curiosa.

Um dos pilares do trabalho do OASA assenta no apoio às 
escolas, procurando levar uma componente interativa e alterna-
tiva que apoie e alicerce os conhecimentos sobre Ciência e As-
tronomia já abordados nas aulas e que constam dos currículos 
escolares. Por ter como alvo a população mais jovem e em for-
mação, e mais desperta ao desenvolvimento de um espírito críti-
co e científico, o trabalho com as escolas manterá um caráter 
prioritário para este centro, especificamente para os anos que 
abordem as temáticas relacionadas diretamente com a Física, a 
Astronomia e a exploração espacial.

Não obstante, o OASA continuará a abrir o seu espaço a 
outras instituições de cariz social e/ou educativo, procurando 
apoiar e fomentar o pensamento crítico e a cultura científica em 
toda a população. Não limitados pelos currículos, no que con-
cerne às temáticas abordadas, a estas instituições são ofereci-
das alternativas de atividade que completam o que já é feito com 
as escolas, de forma a garantir a aprendizagem ao longo da vida 
e durante as épocas de pausa letiva.

O Observatório Astronómico de Santana 
– Açores (OASA) é um Centro de Ciên-

cia que tem como principal objetivo a di-
vulgação, a sensibilização e a educação 
científica no âmbito de temáticas rela-

cionadas com a Astronomia, exploração 
espacial e a todo o conhecimento 
científico de que estas dependem.

Parte integrante da Rede Regional de 
Centros de Ciência (RECCA), o OASA é 
um lugar único de conhecimento e de 

divulgação científica na Ribeira Grande, 
situado em Santana, Rabo de Peixe. O 
OASA está aberto não só às escolas e 

a astrónomos amadores mas a toda 
a população, oferecendo um espaço 

privilegiado de diversão e aprendizagem 
para todas as idades.

Assim, um dos principais objetivos 
deste Centro de Ciência passa por 

levar a cultura científica a um público 
abrangente e crescente, garantindo um 
reforço da formação científica dos cur-

rículos escolares e instituindo em todos 
os açorianos um pensamento crítico 
e racional, assim como uma cultura 
científica de curiosidade e exigência.
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Esta oferta pedagógica destina-se particularmente à divul-
gação da Astronomia junto das escolas, com foco especial nos 
seguintes anos letivos, por estes abordarem temáticas especifi-
camente ligadas à Física, Astronomia e exploração espacial:

• 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico;
• 7º ano do 3º Ciclo do Ensino Básico;
• 10º e 11º ano do Ensino Secundário.

As temáticas a abordar foram planeadas e desenvolvidas 
tendo em conta o programa curricular e a faixa etária a que 
se destinam. Com vista a um maior sucesso na divulgação da 
informação científica as atividades recorrem, sempre que pos-
sível, ao método demonstrativo e expositivo.

Estão ainda disponíveis várias atividades para todos os 
anos letivos, abordando temáticas não específicas aos cur-
rículos escolares. Mesmo não estando discriminadas direta-
mente, o OASA está disponível para receber todo o tipo de 
instituição com fins educativos, podendo adaptar, conforme 
os objetivos, as suas atividades a outras áreas como, por 
exemplo, Ensino Profissional; Educação Especial; Currículos 
Alternativos; etc.

OBJETIVOS
E TEMÁTICAS
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Proporcionar aos alunos de uma forma prática e intuitiva, a 
aquisição de conhecimentos através da realização de várias 

experiências inerentes às temáticas expostas. Dar a conhecer 
a importância do Sol para a existência de vida no Planeta Terra.

Para os alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico, com especial 
relevância para 3ª classe, os temas serão sempre expostos 

por meio de uma atividade experimental, permitindo 
interatividade  e reações  sensoriais, sendo 

complementada com recurso a módulos 
que reproduzam, à escala, os vários 

        conteúdos abordados.

Proporcionar aos alunos, de uma 
forma prática e intuitiva, a aquisição 

de conhecimentos através da realização 
de várias experiências inerentes às temáticas 

expostas. Dar a conhecer a importância do Sol 
para a existência de vida no planeta Terra.

 
Para os alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico, com 

especial relevância para 3ª ano, os temas serão sempre 
expostos por meio de uma atividade experimental, permitindo a 
interatividade e reações sensoriais, complementada com o re-

curso a módulos que reproduzem, à escala, os vários conteúdos 
abordados.

1º E 2º CICLO
DO ENSINO BÁSICO

• Movimento aparente do Sol, rotação e translação da Terra;
• Reconhecer o Sol como fonte de luz, calor e vida;
• Identificar os pontos cardeais;
• Introdução aos elementos celestes;
• Planetas (o que são?) (Rochosos vs. Gasosos);
• Definir estrelas e distingui-las dos planetas
• Outros objetos do Sistema Solar
• Definir constelações 
• Identificar a Estrela 

Polar:

ATIVIDADES ESPECÍFICAS
- Visita ao Centro: Inclui Planetário, Oficinas, etc. | pp.09
- Oficina das Estrelas na Escola | pp.21
- Universo de Sentidos | pp.15
- Astronomia por Miúdos | pp.24
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Neste ciclo pretende-se propor-
cionar aos alunos conhecimentos 
sobre o Sistema Solar, como a sua 
localização e constituição. Fomentar 
o interesse e a curiosidade para com 
a Astronomia, explorando alguns dos 
corpos que integram e constituem 
o Universo. Esclarecer noções de 
escala e de distâncias utilizadas em 
Astronomia.

Devido à especificidade das temáti-
cas abordadas, o OASA garantirá a 
este ciclio prioridade na utilização do 
planetário móvel como ferramenta, 
aumentando a interatividade. Este in-
strumento permitirá desenvolver um 
roteiro pelo céu noturno, explorando 
os vários objetos celestes, assim 
como as temáticas abordadas no 7º 
ano de escolaridade. Assim, acor-
relação entre a vertente teórica e a 
vertente observável não só facilitará 
a compreensão dos vários conceitos 
abordados como estimulará o inter-
esse.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS

- Visita ao Centro (Inclui Planetário, 
  Oficinas, Telescópios, etc) | pp.09;
- Sessões no Planetário | pp.18 
- O Globo À Noite | pp.24

CONTEÚDOS

• MOVIMENTO APARENTE
    DA ESFERA CELESTE:
 - Rotação (dias/noites);
 - Translação (estações do ano);
 - Movimento aparente do Sol ao  
   longo do dia;
 - Orientação pelo Sol;
 - Pontos cardeais.

• CONSTITUIÇÃO DO UNIVERSO:
 - Os vários corpos celestes;
 - Sistema Solar;
 - Características dos planetas;
 - Lua: Fases e Eclipses;
 - Estrelas;
 - Galáxias, Nebulosas e Enxames.

• CONSTELAÇÕES:
 - Definição;
 - Constelações mais importantes;
 - Ursa Maior e Menor;
 - Orientação pela estrela polar;

• DISTÂNCIAS NO UNIVERSO:
 - Unidade astronómica (Ua)
 - Ano-luz (a.l.)

3º CICLO
DO ENSINO
BÁSICO
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• COMPOSIÇÃO DAS ESTRELAS
 - Apresentação do tema “Nascimento, Vida e    

   Morte Estelar”.
 - Atividade experimental: 

 » Análise espetroscópica de vários elementos químicos  
 e sua identificação a partir da tabela de espetros;

 » Observação Solar com equipamento adequado.

• MAGNETISMO TERRESTRE
 - Apresentação da temática “Geomagnetismo    

   Terrestre”
 » Características do campo magnético     

 terrestre;
 » Bússolas e o seu funcionamento;
 » Campos magnéticos em ímanes e     

 correntes elétricas;
 » Aplicações práticas;

 - Atividade experimental:
 » Simular o campo magnético      

        Terrestre;
 » Analisar o comportamento de      

 uma bússola na presença de      
 um campo magnético;

 » Levitação magnética.

• ONDAS ELETROMAGNÉTICAS
 - Apresentação da temática       

 “O que os olhos não veem”:
 » Espetro eletromagnético;
 » Reflexão, transmissão e absorção;
 » Refração, reflexão e difração;
 » Efeito Doppler e o desvio para o vermelho;
 » Radiação cósmica de fundo

 - Atividade experimental:
 » Testar as propriedades da luz em diferentes   

 meios;
 » Reproduzir o efeito Doppler

ATIVIDADES ESPECÍFICAS

- “Como fazer uma estrela” | pp.23
- Observação Solar | pp.19

- Cientistas na Escola | pp.25
 - Palestras e apresentações | pp.22

-- CanSat e Olimpíadas da Astronomia | pp.24
- Visitas ao Centro (Inclui Oficina; Planetário, etc.) | pp.09

TEMÁTICAS A DISCUTIR E ABORDAGENS A UTILIZAR
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ENSINO 
SECUNDÁRIO

No que concerne às temáticas 
científicas abordadas no Ensino 

Secundário, o OASA desenvolverá 
uma atividade onde os alunos 

poderão assistir a uma apresen-
tação,complementada por uma 

atividade experimental que 
implicará uma leitura 

analítica e o tratamen-
to de dados. Pre-

tende-se uma maior 
consolidação de conhe-
cimentos e a conscien-

cialização dos alunos 
para a aplicação prática 

destas temáticas.



PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS:
 
• ESCOLAS PÚBLICAS: 
    Durante a época letiva, a visita ao centro  
    é gratuita através de marcação prévia;

• INSTITUIÇÕES DE CARIZ SOCIAL: 
    A 1ª visita ao centro é gratuita através de  
    marcação prévia;

• INSTITUIÇÕES PRIVADAS: 
    1€ por pessoa através de marcação prévia
     (Oferecemos 1 entrada gratuita por cada  
     10 participantes).
 
As visitas acompanhadas têm o mínimo de 60 
minutos e o máximo de 90 minutos. As visitas 
acompanhadas pelos técnicos têm sempre de 
ser marcadas com antecedência. Após mar-
cada a visita ao Centro, o responsável deverá 
escolher 2 a 3 atividades entre as várias dis-
poníveis, indo assim ao encontro dos objetivos 
pedagógicos para o seu grupo. Cada atividade 
tem uma duração média de 30 minutos.

COMO MARCAR UMA VISITA:

As escolas/instituições interessadas em mar-
car uma visita ao centro acompanha por um 
dos técnicos, devem utilizar um dos seguintes 
meios:

Por formulário em http://visitas.oasa.pt

Através do visitas@oasa.pt

Contactando para o 296492764

 1. VISITAS AO CENTRO
           às 10h00 e às 14h00

Entre as várias atividades disponibilizadas, a experiência mais comple-
ta será encontrada numa visita às instalações do Observatório. 

Ao visitar o OASA poderá usufruir de várias atividades, desde as 
que são disponibilizadas para sala de aula até às várias alter-

nativas para a época de férias ou para uma segunda visita.

NAS PÁGINAS SEGUINTES PODERÁ CONHECER AS 
ALTERNATIVAS DE ATIVIDADE DISPONÍVEIS DURANTE 

UMA “VISITA AO CENTRO”, ASSIM COMO OS SEUS 
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS.
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• UMA JANELA PARA O ESPAÇO | 3º 
- Movimento aparente da esfera   

      celeste;
- Rotação e translação da Terra;
- Orientação pelo Sol e Pontos       

      Cardeais; 
- Constelações e orientação pelas   

      estrelas;
- Fases da Lua e eclipses;
- Distinção entre estrela e planeta;
- Características dos planetas;
- Distâncias no Universo.

• UMA VIAGEM PELO 
     SISTEMA SOLAR | 1º & 3º 

- A Terra como planeta;
- O Sol como estrela e fonte de luz,  

      calor e vida;
- Movimento aparente das estrelas e              

      dos planetas;
- Definição de planeta (rochosos vs.     

      gasosos);
- Distinção entre planetas e estrelas;
- Definição de Luas e planetas anões;
- Características dos planetas.

• ATÉ ÀS PROFUNDEZAS 
      DO UNIVERSO | 3º & SEC. 

- Distinção dos vários corpos   
  celestes;
- Vida e Morte das Estrelas;
- Da Via Láctea até aos limites do   

      Universo;
- Nebulosas e Galáxias;
- Enxames de estrelas e de galáxias;
- Buracos Negros e lentes            

      gravitacionais;
- Anos-luz e distâncias no Universo;
- Dimensão da Terra no Universo.

A. SESSÕES NO PLANETÁRIO 
        ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”
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1. Filme ou sessão de Planetário | em visita ao Centro
Filme e sessão a ser apresentada será decidida conforme os objectivos 
pedagógicos do grupo visitante.

• Sessões disponíveis:
 - Uma Janela para o Espaço  
  . Movimento aparente da esfera celeste
  . Rotação e translação da Terra
  . Orientação pelo Sol e Pontos Cardeais
  . Constelações e orientação pelas estrelas
  . Fases da Lua e eclipses
  . Distinção de estrelas e planetas
  . Característias específicas dos planetas
  . Distãncias no Universo

 - Uma Viagem pelo sistema solar (planetas e luas)
  . A Terra como planeta
  . O Sol como estrela e fonte de luz, calor e vida;
  . Movimeno aparente das estrelas e dos planetas;
  . Definição de planeta (diferença rochosos vs. gasosos);
  . Distinção entre planetas e estrelas;
  . Definição de planetas anões;
  . Características especifícas dos planetas do sistema solar.

 - Até às profundezas do Universo (buracos negros e cenas)
  . Distinção dos vários corpos celestes
  . Vida e Morte das Estrelas
  . Da Via Láctea até aos limites do Universo
  . Nebulosas e Galáxias 
  . Enxames de estrelas e de galáxias;
  . Buracos Negros e a lentes gravitacionais
  . Anos-luz e distâncias no Universo
  . Dimensão da Terra no Universo.

• VIAGEM A UM 
     BURACO NEGRO | 3º & SEC. 

- Origem e evolução do Universo;
- Evolução estelar;
- Buracos negros: definição, origem e           
  deteção.

• A ZANGA DA LUA | PRÉ & 1º
- O Sol como estrela e o seu impacto 

      na Terra;
- O Sistema Solar: Planetas, luas,   

      asteroides e cometas;
- A Lua: A sua formação e influência  

      na Terra;

• MISTÉRIO DA BOLA DE FOGO | 1º 
- O céu, as estrelas e constelações;
- A orientação pelas estrelas;
- O sistema solar, o Sol e os planetas;
- A origem dos meteoros e dos  

      meteoritos.

• ACAMPAR COM AS ESTRELAS | 3º 
- O Universo: do Big Bang até à   
  Via Láctea;
- O Céu: Esfera Celeste, constelações,     
  distâncias em Astronomia;
- As estrelas: tipos e a sua evolução;
- A Terra e o sistema solar;
- Forças e movimentos.

• ORIGENS DA VIDA | 3º & SEC.
- Do Big Bang às primeiras estrelas;
- Vida e morte das estrelas;
- Origem do Sistema solar;
- Origem da vida na Terra;
- Diversidade biológica;
- As grandes extinções;
- Exploração espacial.

B. FILMES NO PLANETÁRIO 
        ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”
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C. FUNCIONAMENTO 
    DE TELESCÓPIOS      
  ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”

• Observação, durante o dia, de um objeto no 
horizonte:
- Diferença de observação entre um par de   
  binóculos e um telescópio;
- Diferença entre instrumentos refratores e  
  refletores;
- Noções de ampliação e de ótica;
- A revolução de Galileu.

• Visita ao telescópio principal do OASA:
- Astrofotografia e as Limitações do olho      
  humano;
- solução digitais e operações remotas;
- Simuladores virtuais do céu.

• OBSERVAÇÃO, DURANTE O 
DIA, DE UM OBJETO NO  
HORIZONTE |  1º & 3º & SEC. 
- Diferença de observação      
  entre um par de binóculos e  
  um telescópio;
- Diferença entre instrumentos  
  refratores e refletores;
- Noções de ampliação e   
  de ótica;
- A revolução de Galileu.

• VISITA AO TELESCÓPIO  
PRINCIPAL DO OASA |  
1º & 3º & SEC.
- Astrofotografia e as    
  limitações do olho humano;
- Solução digitais e                
  operações remotas;
- Simuladores virtuais do céu.

D. OBSERVAÇÃO SOLAR 
    E A CIÊNCIA DO SOL            

   ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”

C. FUNCIONAMENTO 
    DE TELESCÓPIOS      
  ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”
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• OBSERVAÇÃO SOLAR |  3º & SEC.        
- Métodos seguros de observação e sensibili-    
  zação para os cuidados a ter com o Sol;
- Observação da fotosfera do Sol e    
  reconhecimento das manchas solares;
- Observação da cromosfera e identificação   
  das protuberâncias;
- Definição e evolução das estrelas.

• EXPERIÊNCIAS COM O SOL | 1º & 3º & SEC.
- Efeito de estufa e ciclo da água;
- Definição de radiação e energia;
- As células fotoelétricas.



E. OFICINAS DE FÍSICA 
       ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”
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• CAMPOS MAGNÉTICOS | 3º & SEC.
- Propriedades dos campos    
  eletromagnéticos; 
- Linhas de campo;
- Indução eletromagnética    
  (Lei de Faraday).

• ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO  
DOS PLANETAS | 1º & 3º
- Diferença entre rochoso e telúrico;
- Camadas, densidades e    
  composição química;
- Massa e atração gravítica.

• LUZ E ÓTICA | 3º & SEC.
- Tipos de fontes de Luz;
- Reflexão, refração, difração,     
  transmissão;
- Lentes;
- Espelhos.

• MOVIMENTOS CELESTES |    
1º & 3 & SEC
- Rotação e translação;
- Movimentos aparentes;
- A física dos eclipses;
- As fases da Lua e de Vénus.

• FÍSICA DAS CRATERAS | 1º & 3º
- Atmosfera terrestre;
- Pressão atmosférica;
- Dinâmica de densidades;
- Meteoroide, Meteoro, Meteorito;
- Gravidade.



• LUZ: ALÉM DA LÂMPADA | 3º & SEC.
    - A definição e a natureza da luz;

- A utilização e aplicação da luz para   
  conhecimento;
- Energia e eletromagnetismo;
- Espetro eletromagnético (energia,     
  comprimento de onda, frequência);
- Desvendando o mundo invisível;

• UM PONTO NO ESPAÇO | 1º & 3º & SEC.
    - Do Geocentrismo ao Heliocentrismo;

- Galileu e a revolução científica;
- Os descobrimentos portugueses e a  
  “Máquina do Mundo”;
- Instrumentos de navegação e o seu  
  funcionamento;
- Classificação de galáxias segundo  
  Edwin Hubble;
- Efeito Doppler e o desvio para o   
  vermelho;
- Newton e o espetro eletromagnético;
- Einstein e a Teoria da Relatividade;
- Matéria Negra e Energia Escura;
- A corrida espacial, do primeiro satélite   
  à exploração da Lua;
- Sondas espaciais e a exploração do  
  sistema solar;
- Viagens e exploração interestelar
- Exoplanetas e a sua descoberta;
- Do Big Bang ao fim do Universo.

• Módulo BIKE A PLANET | 1º & 3º & SEC.
- Características dos planetas do   
  sistema solar;
- Diferentes massas, diferentes       
  gravidades;
- Movimento de translação dos planetas.

F. ROTEIRO DAS
 EXPOSIÇÕES       

         ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”
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G. UNIVERSO         
    DOS SENTIDOS         
             ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”

Numa ação muito interativa que apela, essencialmente, 
à experimentação e ao despertar dos sentidos, esta 
atividade tem como objetivo incentivar os alunos ao 
reconhecimento de alguns elementos relaciona-
dos com espaço através dos 5 sentidos.

No decorrer da atividade 
os alunos terão a oportunidade de 
explorar conteúdos relacionados 
com os planetas do sistema 
solar, com o treino dos 
astronautas e com a
tecnologia espacial.

PRÉ & 1º

15

          Dividida em 5 
momentos diferentes, cada um referente            

 a um dos sentidos, espera-se que os alunos pos-
sam:

- Reconhecer o planeta Terra como único;
- Compreender como funciona e se propaga o som;

- Conhecer os desafios e dificuldades por que 
passam os astronautas;

- Compreender o funcionamento dos telescópios,
  a ampliação e definir escalas;

- Conhecer os diferentes tipos de planeta,
  distinguindo-os pelas suas características.



Ao visitar o OASA, pode escolher um dos se-
guintes temas a ser apresentado de forma exposi-
tiva, onde encontrará várias curiosidades e vídeos 
explicativos dos mesmos:

• ECLIPSES E TRÂNSITOS | 3º & SEC.
- Eclipses, do mito à Ciência
- Eclipses solares totais, parciais, 
  anelares e híbridos;
- Eclipses lunares;
- Planos de eclíptica e planos orbitais;
- Coincidências orbitais e longitudinais
- Trânsitos: importância científica e histórica;
- Como prever um eclipse;

• ASTEROIDES, METEOROS 
     E METEORITOS | 1º & 3º & SEC.

- Definição científica de “estrela cadente”
- Distinção entre meteoroide, meteoro e          
  meteorito;
- Atmosfera terrestre;
- Relatos históricos de meteoros e meteoritos;
- Origem das “chuvas de estrelas” e como     
  observá-las;

• O GLOBO À NOITE | 3º
- A importância do céu noturno e seu impacto    
  cultural;
- Introdução à poluição luminosa e ao seu     
  impacto na natureza, na saúde e na           
  eficiência energética;
- Ofuscação do céu e as consequências         
  científicas;
- Soluções para a sua redução;
- Um Céu Açoriano: uma beleza natural a       
  preservar;
- Legislação sobre a poluição luminosa;
- Atividade “O Globo à Noite”;
- Incentivo à Ciência do Cidadão;

I. APRESENTAÇÕES        
    TEMÁTICAS
              ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”
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• A EXPLORAÇÃO DO 
     SISTEMA SOLAR EXTERIOR | 1º & 3º

- Júpiter, essencial para o Sistema Solar?;
- Júpiter e as suas luas;
- Saturno, um planeta com orelh... Anéis;
- Saturno, a estrutura de um gasoso;
- Úrano e Neptuno, uma visita “única”; 
- Úrano e Neptuno, o pouco que sabemos;
- Voyager, incríveis imagens dos gasosos;
- Voyager e o espaço interestelar;
- Olhando para trás, um pálido ponto azul.

• TITÃ E EUROPA: INCRÍVEIS 
     MUNDOS POR EXPLORAR | 3º & SEC.

- Titã, dimensão e estrutura;
- Titã, o “mergulho” da sonda Hyugens;
- Europa, um mundo gelado por explorar;
- Europa, uma visita em breve?;
- Da vizinhança aos confins do Universo;
- Hubble Deep Space e o Universo infinito;
- Sonda Kepler e os exoplanetas;

• PLUTÃO: A MUDAR 
     A ASTRONOMIA DESDE 1930 | 1º & 3º

- Distância, tamanho e estrutura de Plutão;
- Da descoberta à “Despromoção” a planeta anão;
- Os anéis e as luas de Plutão;
- A visita da sonda New Horizons;

  
• ASTRONOMIA E A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA | 3º

- Astronomia ao longo da História;
- Astronomia vs. Astrologia;
- Da Terra plana ao globo terrestre;
- Do Geocentrismo ao Heliocentrismo;
- Copérnico, Giordano Bruno, Tycho Brahe e Kepler;
- As observações de Galileo Galilei;
- Vénus e a revolução científica;

I. APRESENTAÇÕES        
    TEMÁTICAS
              ATIVIDADE INCLUÍDA NAS “VISITAS AO CENTRO”
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Visitar o Planetário Digital Móvel é uma experiência por si só, 
confirmando-se como uma das principais ferramentas promo-
toras da cultura científica, na área da Astronomia. O plan-
etário é um veículo multimédia interativo que garante a con-
solidação de conhecimentos e uma experiência imersiva à 
qual ninguém fica indiferente.

No planetário é possível ver diversos filmes, para todas 
as idades, permitindo abordar de forma apelativa várias 
temáticas científicas, com especial enfoque na Astrono-
mia.

Mas no OASA também dinamizamos apresentações 
no planetário em sessões desenvolvidas pelos nos-
sos técnicos, onde poderá ter a oportunidade única 
de fazer um roteiro do céu noturno ou assistir a 
uma apresentação sobre aquilo que se esconde 
na escuridão do céu. Aproveite para participar 
numa experiência divertida, imersiva e educativa.

• Podem usufruir de filmes e sessões no plan-
etário como uma das atividades  em “Visi-
tas ao Centro”, sendo gratuita para esco-
las pública. Condições na pp.09.

• Para conhecer os filmes e sessões dis-
poníveis, assim como os tópicos ped-
agógicos abordados, veja na pp.10 e 
11.

DESLOCAÇÕES A ESCOLAS PÚBLICAS: 
Atividade gratuita para o 3º
Ciclo, com prioridade para os  
7ºs anos | Ver a pp.07.

DESLOCAÇÕES A ESCOLAS E IN-
STITUIÇÕES PRIVADAS:
Aceda ao preçário na pp.26.

2. PLANETÁRIO
DIGITAL MÓVEL
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3. OBSERVAÇÃO
  SOLAR

Também há estrelas para ver durante o dia. A observação do Sol é uma 
das mais fantásticas observações astronómicas que poderá fazer. Para 

ver o Sol como nunca viu antes, visite o OASA durante o dia ou solic-
ite a deslocação da nossa equipa para desenvolver uma observação 

solar numa escola ou noutro local aberto ao público.

Com o equipamento adequado poderão ser observadas na 
superfície do Sol manchas, protuberâncias solares e outros 

detalhes que garantem uma verdadeira descoberta e um 
auxílio na compreensão da estrutura do Sol e do seu fun-

cionamento.

• A observação solar é uma das 
    atividades disponíveis para grupos 
    em visita ao OASA. Condições na pp.09.

• Conheça os tópicos pedagógicos 
    abordados numa observação solar na pp.12.

• DESLOCAÇÕES A ESCOLAS PÚBLICAS:
     Atividade gratuita para o Secundário, precedida      
     de uma apresentação expositiva. Ver na pp.23.

• ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS:
    Para valores aceda ao preçário na pp.26.
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DESLOCAÇÕES PARA ESCOLAS | INSTITUIÇÕES | EVENTOS:

O OASA pode desenvolver atividades  noturnas  fora das suas 
instalações, desde que se encontrem reunidas as condições 

exigidas. Nestas deslocações o OASA disponibiliza uma ou mais 
atividades:

• Uma observação de objetos celestes;
• Uma palestra ou apresentação (temáticas na pp.16);
• Um roteiro do céu;
• Explicação do funcionamento de telescópios.

PREÇOS E CONDIÇÕES NA PÁGINA  26

Ao fim de contas, Astronomia é olhar para a esfera celeste e de-
leitarmo-nos naquilo que esta revela. Com as observações do céu 
noturno do OASA os participantes são presenteados com um ro-
teiro do céu noturno, onde podem aprender a utilizar um mapa de 
céu, manipular telescópios, observar Planetas, a Lua e objetos de 
céu profundo, como, por exemplo, Galáxias, Nebulosas e Enxames 
de Estrelas.

O OASA disponibiliza também noites temáticas para efemérides, 
como eclipses, Chuvas de estrelas, observações de cometas e out-
ros fenómenos que se justifiquem.

Durante o ano letivo, os alunos do ensino obrigatório, cuja escola 
tenha efetuado uma marcação           com o OASA no corrente 
ano, têm entrada gratuita        nas seguintes atividades 
noturnas:

• 1ª sexta-feira do 
    mês (21h00 - 23h00)
• Atividades temáticas:
• Palestras;
• Eclipses, Chuvas de 
    Estrelas, Cometas
• Entre outros.
 
    

4. OBSERVAÇÕES DO    
    CÉU NOTURNO20



OFICINA DAS ESTRELAS NA ESCOLA 
ATIVIDADE ESPECÍFICA PARA O 1º CICLO

Nesta atividade o OASA levará algumas experiências à sala de 
aula, abordando de forma interativa as várias temáticas do 3º 
ano. Nesta deslocação, o educador deverá escolher 2 ou 3 das 
seguintes atividades experimentais: 

• EXPERIÊNCIAS COM LUZ
      - Identificar várias fontes luminosas (vela, lanterna);
        - Ver como reagem os corpos opacos à passagem   
       da luz (formação de sombras)
         - Como funcionam os eclipses;
           - Como funcionam as fases da Lua;
                  - Reflexão.

• EXPERIÊNCIA COM DENSIDADES                 
- Compreender que líquidos difer-
entes podem ter densidades difer-
entes.

• EXPERIÊNCIA DA BÚSSOLA      
      - Construir uma bússola 
       artesanal:

              - Identificar os pontos cardeais;

• EXPERIÊNCIA COM ÍMANES
              - Explicar as forças gravitacionais   
             entre corpos celestes

DESLOCAÇÕES PARA ESCOLAS | INSTITUIÇÕES | EVENTOS:

O OASA também desenvolve oficinas e workshops fora do OASA, especial-
mente direcionadas às salas de aula, desde que se encontrem reunidas as 
condições exigidas.

Neste momento, as atividades experimentais disponibilizadas pelo OASA 
para sala de aula são particularmente apropriadas para o 1º ciclo, 
cumprindo os objetivos pedagógicos deste, em especial os do 3º ano. 
Será dada prioridade a solicitações de deslocação para estas 
atividades experimentais a este ciclo do ensino regular.

A melhor maneira de aprender Ciência é fazendo-a e vendo-a acon-
tecer. O OASA desenvolve atividades experimentais que abordam as 
várias temáticas ligadas à Astronomia e à exploração espacial.

Ver e fazer acontecer. Mexer e testar. Desvendar e aprender. Estas 
oficinas permitem consolidar os conhecimentos adquiridos e ensinar 
os processos científicos, permitindo a descoberta e o espírito crítico.

• Os grupos e as turmas escolares podem usufruir de várias oficinas 
e atividades experimentais disponíveis como uma das atividades  
em “Visitas ao Centro”. Condições na pp.09.

• Para conhecer as várias temáticas disponíveis, assim como os tópi-
cos pedagógicos abordados, veja a pp.13.

5. OFICINAS E 
    ATIVIDADES 
     EXPERIMENTAIS
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6. APRESENTAÇÕES

  E PALESTRAS

Seja sobre as últimas novidades da Astrono-
mia e da exploração espacial, seja sobre um 
tema controverso ou simplesmente apaixo-
nante, o OASA disponibiliza diversas apre-
sentações e palestras que procuram es-
clarecer dúvidas, reforçar conhecimentos, 
surpreender com curiosidades e apaixonar 
com atrativos elementos multimédia, de 
forma a gerar curiosidades 
e/ou aprofundar assuntos complexos.

Em situações mais particulares, o OASA 
também pode disponibilizar a presença 
de um especialista para palestras e 
apresentações que versem questões 
mais complexas ou mais específicas.

• Os grupos e as turmas escolares 
podem usufruir de várias apresen-
tações disponíveis como uma das 
atividades  em “Visitas ao Centro” 
ou das “Observações Noturnas ”. 
Condições na pp.09.

• Para conhecer as várias temáti-
cas disponíveis, assim como os 
tópicos pedagógicos abordados, 
veja a pp.16 e 17.

• Desde que solicitado com 
antecedência, o OASA pode 
desenvolver apresentações 
que abordam questões mais 
específicas ou informações 
recentes que necessitem de 
esclarecimento.
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DESLOCAÇÕES PARA ESCOLAS | INSTITUIÇÕES | EVENTOS:

O OASA também desenvolve palestras e apresentações 
fora do OASA, sendo dado especial destaque a duas ativi-

dades, às quais o OASA dará prioridade para o desenvolvi-
mento de palestras e apresentações durante o ano letivo 

corrente:

• CAMPANHA “GLOBE AT NIGHT” | 3º
    - Apresentação pensada para auditórios;

     - Tópicos abordados em pp.24

• “COMO FAZER UMA ESTRELA” | SEC.
Pensada para a sala de aula, esta atividade inclui 

uma apresentação, duas experiências demonstra-
tivas, uma atividade “hands-on” para os alunos 

recolherem e tratarem de dados, e uma obser-
vação solar (opcional).

1ª PARTE | DE NEWTON A FRANKHAUFER

2ª PARTE | DAS ESTRELAS AOS OBJETOS 
MAIS EXÓTICOS

- Nascimento, vida e morte;
- Buracos Negros, Enxames, Nebulosas, etc;

    
3ª PARTE | EXPERIÊNCIA DEMONSTRATIVA 

- Propriedades da luz e estudo do espetro eletro-
magnético;

 4ª PARTE | EXPERIÊNCIA “HANDS-ON”

5ª PARTE | PROJEÇÃO DE 3 VÍDEOS 
Porquê a exploração espacial?

- Porquê estudar o espaço?
- Porquê conhecer?

 6ª PARTE | OBSERVAÇÃO SOLAR
 - Tópicos abordados em pp.

6. APRESENTAÇÕES

  E PALESTRAS
23



GLOBE AT NIGHT | UM CÉU AÇORIANO | 3º CICLO
O programa Globe at Night é uma campanha internacional de 
Ciência feita pelos cidadãos. O OASA desenvolve este projeto men-
salmente, incentivando o público açoriano a medir os índices de 
poluição luminosa das suas zonas de habitação, de uma forma 
simples e pedagógica. O OASA leva ainda este projeto às escolas 
por meio de uma apresentação multimédia que procura sensibilizar 
os alunos para os problemas da poluição luminosa, incentivando-os 
a participar como cidadãos na proteção do céu açoriano.

CANSAT AÇORES | ENSINO SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL
O CanSat Açores é uma missão experimental, integrada no pro-
jeto  educativo da Agência Espacial Europeia “CanSats in Europe”, 
que proporciona aos estudantes dos Açores uma experiência em 
projetos relacionados com a tecnologia aeroespacial. Ao participar 
nesta prova, os alunos terão de desenvolver um CanSat: um 
modelo funcional de um microssatélite, em que todos os sistemas 
são integrados no volume de uma lata de refrigerante, de forma a  
ser lançado por um foguetão e concluir uma experiência cientí-  
fica durante a descida. Os parti-             cipantes irão                     
receber a formação adequada.

Contacte-nos para levar estes 
projetos à sua escola:

•  visitas@oasa.pt
•   296492764

ASTRONOMIA POR MIÚDOS | 1º E 2º CICLO
Em formato de concurso, o “Astronomia por Miúdos” é uma ativ-
idade que procura promover o espírito de competição saudável, 
assim como o desenvolvimento e a exploração de conhecimentos 
de temáticas científicas pelos alunos mais novos.

A tarefa é simples: cada aluno deverá sugerir um tema ou assun-
to, relacionado com a Luz, a Astronomia e o Espaço, que terá de 
apresentar, em 5 minutos, de forma expositiva e/ou demonstra-
tiva, utilizando todos os métodos disponíveis para garantir que o 
público presente compreende “toda a Ciência” por trás. Os alunos 
serão avaliados por um júri convidado.

OLIMPÍADAS DE ASTRONOMIA | ENSINO SECUNDÁRIO
As Olimpíadas de Astronomia são uma atividade  regular da Socie-
dade Portuguesa de Astronomia, realizada anualmente e dirigida 
aos estudantes do Ensino Secundário, diurno e noturno, de todo o 
território nacional, e têm como objetivos: incentivar o interesse 
pela ciência e pela Astronomia; enriquecer os conhecimentos 
sobre Astronomia; promover o contacto          com a realidade 
da Astronomia como ciência e profissão               em Portugal; 
estimular o pensamento científico.

7. CAMPANHAS E 
    PROJETOS CIENTÍFICOS

O OASA está disponível para desenvolver módulos, ex-
posições e apoiar projetos científicos e artísticos relevantes, 
com especial relevo paraa atividades interdisciplinares que 
consigam, de forma inovadora, chegar a novos públicos. 24



• O OASA desenvolve várias atividades  
durante o ano (palestras com espe-
cialistas nacionais e internacionais, 
observações noturnas temáticas, 
etc) que são gratuitas ou que ofere-
cem condições muito especiais para 
escolas e agrupamentos com objeti-
vos educativos e formativos.

• O observatório oferece preços espe-
ciais para professores em formações 
e workshops.

• O OASA disponibiliza materiais, recur-
sos e apoio em atividades às esco-
las, instituições e professores.

• O OASA também disponibiliza apoio à 
dinamização de núcleos de Astrono-
mia, oferecendo condições especiais 
como a oferta ou o empréstimo de 
material, formações específicas e 
apoio na candidatura a projetos.

• O OASA tem condições para receber 
alunos em regime de voluntariado, 
oferecendo uma oportunidade para 
os alunos interessados profissional-
mente nas áreas que o OASA abarca 
conhecerem melhor como se desen-
rola o trabalho desenvolvido nas 
áreas da Astronomia e da divulgação 
científica.

• O OASA está igualmente aberto a 
todas as propostas de projeto e de 
atividade, desde que pertinentes e 
apresentadas com a antecedência 
necessária.

Para garantir a constante atualização de atividades, proje-
tos e apoios do OASA, aconselhamos os professores, edu-

cadores e dinamizadores a se inscreverem na lista especial 
do OASA para a educação:

http:// professores.oasa.pt

Ou contacte-nos através do visitas@oasa.pt 
ou pelo telefone 296492764

APOIO A PROFESSORES,
EDUCADORES E DINAMIZADORES  
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CONDIÇÕES ESPECIAIS:
• A visita ao centro é gratuita para escolas públicas duran-

te a época letiva, desde que seja feita marcação prévia;

• A 1ª visita ao centro é gratuita para instituições de cariz 
Social, desde que seja feita marcação prévia;

• Na visita ao centro, o OASA garante 1 entrada gratuita 
por cada 10 participantes às restantes instituições, des-
de seja feita marcação prévia.

• A deslocação do Planetário Digital Móvel às escolas 
públicas é gratuita para o 3º ciclo, de forma a cumprir 
os objetivos pedagógicos desta etapa curricular. O OASA 
efetuará deslocação a outros anos, de forma gratuita, 
em situações excecionais e justificadas.

• A deslocação da equipa do OASA para a dinamização de 
observações solares nas escolas é gratuita para o Ensino 
Secundário.

• Durante a época letiva, os alunos do ensino obrigatório, 
cuja escola tenha efetuado uma marcação com o OASA 
no corrente ano letivo, têm entrada gratuita nas obser-
vações noturnas do OASA, assim como em palestras, 
atividade temáticas e outras efemérides.

• Os workshops e as formações desenvolvidas pelo OASA 
oferecem, normalmente, descontos consideráveis para 
alunos e professores.
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DESIGN:
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Todas as fotografia são propriedade do 
Observatório Astronómico de Santana - 

Açores, com excepção da imagem utiliza-
da na página 20, gentilmente cedida pela 

Junta de Freguesia do Porto Formoso. 
Nenhuma imagem pode ser utilizada sem 

autorização.

MAIS INFORMAÇÕES E COMO EFETUAR UMA MARCAÇÃO:

Deverá entrar em contacto com o Observatório Astronómico de Santana - Açores 
para qualquer esclarecimento ou outras informações não disponibilizadas neste 
documento.

As escolas/insituições interessadas em marcar uma atividade com o OASA   
devem utilizar um dos seguintes meios:

POR FORMULÁRIO EM: 
http://visitas.oasa.pt

ENVIAR PEDIDO 
ATRAVÉS DO:
visitas@oasa.pt

CONTACTE-NOS PARA O:                          

296 492 764 

916 228 004
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