A LUA E AS ESTRELAS
ESTÃO EM TODA A PARTE...
em bandeiras,
em quadros famosos...

Data: __/__/____

Grupo de trabalho: __________________________________________

OBJECTIVOS



Explorar conceitos de Astronomia no contexto das Artes Visuais.



Identificar imprecisões na representação dos astros, tendo em conta os
conhecimentos adquiridos no âmbito da Astronomia.

MATERIAL NECESSÁRIO

 Fichas de trabalho.

REGISTA

 Utiliza os espaços em branco das fichas de trabalho para responderes às
questões propostas.

FICHA DE TRABALHO - Bandeiras

Todos nós, já desde muito pequenos, nos habituámos a ver a Lua no céu. Às
vezes parece que lhe roubaram um pedaço. Pode, então, aparecer-nos como na
bandeira da Argélia ou da República do Uzebequistão, ambos países do
Hemisfério Norte.

ARGÉLIA

UZEBEQUISTÃO

Do ponto de vista histórico, estético e simbólico as bandeiras estão até
muito bonitas. Mas do ponto de vista astronómico há uma delas que tem uma
pequena “falha”.

 Consegues descobrir qual das bandeiras é? _________________________
 Por que razão? (Discussão oral)
 Já agora, em que fase se encontra a Lua na bandeira da Argélia se vista por
um observador situado no:

•

hemisfério norte? _______________________________________

•

hemisfério sul? _________________________________________

Sabendo que a Lua também está representada na bandeira do Laos
(Hemisfério Norte), indica:

LAOS

 em que fase se encontra? ___________ __________________________
 nesta fase, qual a posição da Lua em relação ao Sol e à Terra?
____________________________________________________________
 nesta fase, que tipo de eclipse pode ocorrer, do Sol ou da Lua,?
____________________________________________________________
 Que

constelação

está

representada

na

bandeira

do

Alaska?

____________________________________________________________

 Que estrela é esta? ___________________
____________________________________
ALASKA
Nota: Há quem diga que o Crescente visível nas bandeiras de alguns países não
corresponde à Lua mas sim ao planeta Vénus...

FICHA DE TRABALHO – Quadros famosos

Este quadro, “Starry Night” (“Noite Estrelada”), é da autoria do pintor
holandês Van Gogh (1853-1890) e foi
pintado

em

Saint-Rémy,

França

(Hemisfério Norte).
Para além das estrelas, é possível
observar-se a Lua (há quem diga
tratar-se de Vénus).

 Que

fase

da

Lua

é

visível

neste

quadro

de

Van

Gogh?

____________________________________________________________

À direita encontra-se um
outro

quadro

de

Van

Gogh:

“Starry Night over the Rhone”
(“Noite Estrelada sobre o Reno”).
Aqui não aparece a Lua...
Vê-se bem uma constelação
muito conhecida.

 Consegues identificar a constelação? _____________________________
 Une por meio de traços as estrelas que constituem essa constelação.
Obténs, assim, uma figura. Achas que é parecida com algum objecto, animal,
figura do teu quotidiano? Qual?__________________________________
_________________________________________________________________

EXPERIMENTAR MAIS

Observa esta fotografia da Lua Cheia (à direita)
e tenta encontrar um desenho, uma imagem, uma
figura, que te faça lembrar alguma coisa.
Talvez, de início, não tenhas notado nada de
especial...
Mas, olhando mais atentamente, quase podes ver...

...uma CARA!

...ou, então, DUAS CRIANÇAS!

 Podes, agora, fazer as tuas próprias sugestões...

Nota: Usa uma caneta para fazeres sobressair uma figura que encontres em cada

Todas as fotografias da Lua foram reproduzidas com autorização do autor. © A. Cidadão

uma das imagens...

