OCÉU NA PALMA DA MÃO
O movimento de rotação da Terra
e a latitude do lugar alteram o
céu que se vê…

Data: __/__/____

Grupo de trabalho: _________________________________________

INTRODUÇÃO
O movimento de rotação da Terra e a latitude do lugar do observador são
factores importantes no céu observável.
Desde a Antiguidade que o céu serviu
como guia dos viajantes em lugares que
não

possuíam

permitissem

marcos

saber

onde

fixos
estavam

que
e

planificassem para onde iam. Antes do
desenvolvimento

tecnológico

que

possibilitou uma localização por satélite
(GPS), a orientação foi pelas estrelas no
céu, bússolas, balestilhas, quadrantes,
sextantes, localizá-los. Os marinheiros, na descoberta deste Planeta, estudaram
os “novos céus” das rotas para os mares austrais.
O movimento aparente da esfera celeste como consequência do movimento de
rotação da Terra, demorou a ser compreendido e ainda hoje temos alguma
dificuldade em nos imaginarmos observadores num rochedo que “roda” a
1.670km/h no Equador, que “corre” a 107.500 km/h na sua órbita à volta do Sol,
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que acompanha na sua viagem pela Via Láctea a 250km/s, e por aí em rota de
colisão com a nossa vizinha Andrómeda…
Mas como tudo é muito distante em relação à nossa escala, é mais fácil utilizar um
modelo que ajude a compreender o movimento aparente do céu, a posição relativa
ao fundo estelar dos planetas visíveis a olho nu, assim como a sua visibilidade em
relação ao horizonte local.

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

 Desenvolver a orientação espacial;


Aplicar conhecimentos de Astronomia relativos ao Sistema Solar e ao

movimento de rotação da Terra (visibilidade dos planetas, movimento aparente
da esfera celeste, constelações com nascimento e ocaso, constelações sempre
visíveis ou nunca visíveis.

MATERIAL NECESSÁRIO

 folha de cartolina A4;
 folha de papel normal A4;
 folha de acetato espesso A4 e caneta de acetato;
 tesoura e cola;
 clipes.
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PROCEDIMENTO

1. Recorte os elementos do anexo 1 conforme se pode ver nas imagens em baixo.

2. Recorte o observador do Anexo 2 cole na rosa-dos-ventos. Dobre pelo
tracejado e cole a rosa-dos-ventos em 1;

1
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3. Imprima o Anexo 2 numa folha A4 normal. Com uma caneta de acetato copie
as constelações do Zodíaco para a folha A4 de acetato espesso e recorte o
“donut”.
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4. Coloque as duas peças interligadas e se for necessário alargue ou aumente as
aberturas de encaixe 1, 2 e 3 dos Anexos 1 e 2.

5. Com o “donut” já passado para o acetato, conforme se pode ver na imagem em
baixo e coloque clipes (neste exemplo, branco para o Sol, amarelo para Vénus,
laranja para Marte, azul para Saturno, rosa para Júpiter e cinzento para
Mercúrio)

nas

constelações onde
neste

momento

estão os objectos
do Sistema Solar
que são visíveis a
olho nu.
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Nota: consulte um software, uma revista da especialidade ou a Internet para
saber, na data pretendida, a constelação onde estão o Sol e os 5 planetas visíveis
a olho nu. Poderá, também colocar a Lua se estiver visível. Repare que no exemplo
anterior, Mercúrio está à direita do Sol, pelo que só será visível de madrugada,
pouco antes do Sol nascer.

INVESTIGA

 a posição dos planetas noutras datas;
 a visibilidade dos planetas (durante toda a noite, só de madrugada, só ao
amanhecer ou se não estão visíveis pois estão perto do Sol);
 a visibilidade das constelações noutras latitudes diferentes de Portugal;
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ANEXO 1

5. Recorte pelo ponteado e
as zonas escurecidas a
cinzento;
6. Dobre pelo tracejado;
7. Cole a rosa-dos-ventos.
Nota: não se esqueça de
cortar as aberturas de
encaixe 1,2 e 3.
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ANEXO 2

1.
2.
3.
4.

Recorte o “donut”;
Recorte o boneco e cole no centro da rosa-dos-ventos
Coloque por cima a folha de acetato;
Copie as constelações.
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