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RESUMO
Esta tese permite a consulta, a vários níveis, sobre a astronomia do passado e do
presente. Porém, o manual em que assenta a tese, é prático, fundamental e de grande utilidade
para professores e alunos do Ensino Básico. Pode ser consultado também a nível do Ensino
Secundário, assim como, por qualquer “curioso” que a partir da sua leitura fique estimulado
para o que se passa por cima da sua cabeça (afinal, somos “filhos” de uma estrela que se
formou, indirectamente através de uma outra que criou perturbação no seu fim de vida …).
A tese consta de duas partes. A primeira, “Metodologia de Projecto e Planificação”,
oferece os princípios e conteúdos essenciais para se poder organizar e coordenar um clube de
astronomia. A segunda, mais extensa, “Actividades Passíveis de Serem Desenvolvidas numa
Escola do Ensino Básico”, é compreendida pelos temas principais: “Tópicos Fundamentais de
astronomia”; “Sistema Solar”; “Telescópios e Outros Meios de Observação” e “Roteiro do
Céu”. Em cada um destes temas são propostas actividades experimentais (parte delas foram
realizadas através do Clube de Astronomia EB 2/3 Padre Américo – ano lectivo 2005/06 e
2006/07), suportadas por abordagens históricas, científicas e acessíveis, não menosprezando a
linguagem técnico – científica que se tornou imprescindível. Estas actividades, constituem
apenas algumas sugestões, pois muito mais pode ser feito, dependendo da atitude/motivação
do professor e dos próprios alunos.
Resta-me referir que um clube de astronomia, ao par de outros clubes escolares,
também contribui para educar qualidades sócio e afectivas tais como disciplina, atenção,
criatividade, sociabilidade, responsabilidade, organização e coordenação…
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ABSTRACT

This thesis allows the consultation to some levels, on astronomy of the past and the
present. However, the manual where it seats the thesis, it is practical, basic and of great
utility for professors and pupils of Basics Educations. The level of Secondary Education can
also be consulted, as well as, for any “curious one” that from is reading he is simulated to
what is transfered, after all over is head (We are “children” of a star this if formed , through
on another that created disturbance in its end of life…).
The thesis consists two-piece. The first “Methodology of Project and Planning”, offers
the principles and contents essential to be able themselves to organize and to coordinate an
astronomy club. The second, more extensive, “Activities To Be Developed in a School of
Basic Education”, are understood by the main subjects: “Tropical Basic of Astronomy”;
“Solar System”; “Telescopes and Other Ways of Comment” and “Script it Sky”. In each one
of these sublects they are proposals experimental activities (part of them had been carried
through the Club of Astronomy Eb 2/3 Padre Américo – school year 2005/2006 and
2006/2007), supported for historical, scientific and accessible boardings, not disdaining the
technician-scientific language that if became essential. These activities, constitute only some
suggestions, therefore fact, depending on the attitude cannot be/motivation of the professor
and the proper pupils.
It remains to relate that an astronomy club, at par of other pertaining to school clubs,
also contributes to educate qualities partner-afectives such as discipline, attention, creativity,
sociability, responsibility, organization and coordination…
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RÉSUMÉ
,

Cette thèse permet la consultation, à plusieurs niveaux, sur l astronomie du passé et du

,

présent. Néanmoins, le manuel où est basée la thèse, c est pratique, fondamental et de grande
utilité pour enseignants et élèves de Enseignement Secondaire, ainsi que, par quelconque

,

« curieux » qu à partir de sa lecture il soit stimulé pour laquelle se passe superficiellement

,

,

plus de se tète (après tout, nous somme des « fils » d une étoile qui s est formée,
indirectement à travers une autre qui a créé perturbation à sa fin de vie…).
La thèse consiste de deux parties. La première « Méthodologie de Project et de
Planification », offre les principes et les contenus essentiels pour se pouvoir organiser et

,

coordonner un club d astronomie. La seconde, plus étendue, les « Activités Passibles Être
Développées dans une École d,Enseignement Basique », est comprise par les sujets

,

principaux : « Topiques Fondamentaux d Astronomie « ; « Système Solaire » ; « Télescopes
et D,autres Moyens de Commentaire » et « Manuscrit du Ciel ». Dans chacun de ces sujets

,

sont proposés des activités expérimentales (partie d elles on été réalisées à travers le Club
d,Astronomie EB 2/3 Padre Américo – année scolaire 2005/2006 et 2006/07), supportées par
des abordages historiques, scientifiques et accessibles, en ne méprisant pas la langue téchnico

,

– scientifique qui s est rendue indispensable. Ces activités, constituent seulement quelques

,

,

suggestions, donc il ne peut pas être fait, en dépendant de l attitude/motivation de l enseignant
et des élèves eux – mêmes.

,

,

Il me reste à rapporter qu un club d astronomie, ai pair d,autres clubs scolaires aussi
contribue pour instruire des qualités sócio – afectives tels comme discipline, attention,
créativité, sociabilité, responsabilité, organisation et coordination…
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