Chapéus de estrelas
Conhecer a forma das estrelas e criar um chapéu de estrelas
Tasneem Rossenkhan, UNAWE


Idade
4 aos 6 anos
Nível
Ensino pré-escolar e ensino primário
Duração:
30 minutos
Grupo
Individual
Supervisionado
Supervisionado
Custo
Baixo (< ~5 EUR)
Localização
Interior (por ex: sala de aula pequena)
Competências básicas:
Fazer perguntas, comunicar informações
Tipo de atividade de aprendizagem
Aprendizagem lúdica
Breve descrição
O que é uma estrela e que forma tem? Os alunos exploram representações artísticas e científicas de estrelas, aprendem que as estrelas são como o Sol, mas estão muito mais distantes, e criam o seu próprio chapéu de estrelas. 
Objetivos
Os alunos aprendem o que é uma estrela e exploram a aparência das estrelas, quando vistas de perto, e como as vemos no céu noturno. A criatividade dos alunos é estimulada, combinando arte e ciência, para pensar de que modo hão de representar uma estrela. 
Objetivos de aprendizagem
	•	Os alunos serão capazes de explicar que as estrelas são bolas gigantescas de gás quente e fulgurante, mas que as vemos como pontiagudas no céu noturno.
	•	Os alunos demonstram que compreendem que as estrelas podem ser representadas tanto científica como culturalmente, desenhando estrelas estilizadas ou cientificamente corretas.
	•	Os alunos sentir-se-ão estimulados ao adquirir conhecimentos sobre as estrelas e a astronomia, demonstrando-o através do seu comportamento e do número de perguntas que fazem sobre as estrelas. 
Avaliação
A atividade pode ser avaliada, perguntando aos alunos:
	•	O que é uma estrela?
	•	Que forma tem uma estrela?
	•	Como vemos as estrelas no céu e porquê?
	•	Explicar os desenhos de estrelas que fizeram
Além disso, o(a) professor(a) pode perceber se os alunos se sentem inspirados para fazer perguntas sobre as estrelas e o tipo de perguntas que fazem, a fim de determinar se estão a pensar sobre as estrelas com alguma profundidade. 
Materiais
	•	Tesoura
	•	Papel colorido
	•	Papel colorido grosso (cartolina)
	•	Marcadores
	•	Cola
	•	1 agrafador
	•	Opcional: cola brilhante, autocolantes, tinta e pincéis. 
Informações de referência
Quando olhamos para o céu à noite, vemos objetos celestes, como a Lua, alguns planetas e um grande número de estrelas que nos parecem pontinhos de luz brilhantes. Durante séculos, as estrelas no céu noturno serviram de inspiração às pessoas em todo o mundo. As estrelas não só figuram em estudos científicos, como em histórias culturais e na arte. Os astrónomos têm observado as estrelas ao longo dos séculos, a princípio a olho nu, mais tarde com telescópios a partir da Terra e, por fim, a partir do espaço. Aos poucos foram compreendendo o que são as estrelas.
Na arte, as estrelas são geralmente representadas como objetos pontiagudos com cinco (ou mais) pontas. Tal deve-se ao facto de a luz das estrelas atravessar a atmosfera da Terra por bolsas de ar quente e frio em movimento, fazendo as estrelas cintilar e parecer pontiagudas. Nós vemos as estrelas como sendo muito pequenas e distantes. Na verdade, parecem tão pequenas que não passam de pontinhos de luz minúsculos. Quando estas estrelas são vistas através de telescópios, a luz é fletida no interior em torno dos suportes dos espelhos no telescópio, dando quatro pontas às estrelas. Acontece algo de semelhante no olho devido às estruturas no seu interior. Isto não se passa quando olhamos para os planetas no nosso Sistema Solar porque parecem maiores e, por isso, têm a forma de discos e não de pontos de luz. Vistas de perto, as estrelas não têm pontas. São grandes esferas de gás muito quente, como o Sol. O Sol é a estrela mais próxima do nosso planeta.
Há diferentes tipos de estrelas. O nosso Sol é uma estrela anã amarela. As estrelas apresentam diferentes cores e são classificadas como vermelhas, amarelas ou azuis. As estrelas vermelhas são as mais frias, enquanto as azuis são as mais quentes, exatamente como as diferentes cores da chama num fogão a gás. À parte as estrelas anãs amarelas, há muitos outros tipos de estrelas, como as gigantes vermelhas. As gigantes vermelhas, ou estrelas supergigantes, são maiores e mais frias. Quando as estrelas, como o nosso Sol, esgotam as suas reservas de combustível (isto é, esgotam os átomos de hidrogénio para formar átomos de hélio), a estrela expande-se, entrando na fase de gigante vermelha.
Também ouvimos falar em estrelas cadentes. Estas não são realmente estrelas, mas sim meteoritos: pequenos pedaços de rocha que voam através do espaço e ardem à medida que viajam pela atmosfera terrestre. 
Descrição da atividade completa
Passo 1:
Iniciar um debate com os alunos. Utilizar o conteúdo da secção de informações de referência.
Orientar a discussão, abordando os seguintes pontos:
	•	O que veem os alunos no céu à noite?
	•	Designar os diferentes objetos celestes que conhecem
	•	Por que razão são as estrelas importantes? (Suscitar respostas científicas e culturais e demonstrar por que razão é útil combinar a arte e a ciência.)
	•	Explicar que as estrelas são importantes não só para fins científicos, mas também culturais, como a narração de histórias, a religião e a arte.
Passo 2:
Distribuir os materiais e pedir aos alunos que desenhem uma estrelas nas folhas coloridas. Ter em conta que alguns alunos poderão desenhar estrelas com pontas. Gerar um debate sobre a razão pela qual as estrelas parecem ter pontas.
Passo 3:
Mostrar agora aos alunos imagens de diferentes estrelas e apresentá-las resumidamente.
	•	Uma estrela no céu noturno
	•	O Sol
	•	Uma gigante vermelha vista de perto
	•	Ilustrações de estrelas em estilo de banda desenhada (5 pontas, 6 pontas, etc.)
Advertência: NUNCA olhar diretamente para o Sol através de binóculos, de um telescópio ou a olho nu.
Podem resultar danos oculares graves e mesmo cegueira. Os astrónomos e os observadores do céu experientes usam filtros e óculos especiais para observar o Sol em segurança.
Passo 4:
Distribuir folhas coloridas e pedir novamente aos alunos que desenhem uma estrela. Compará-la com a versão anterior e discutir a diferença. Agora que eles conhecem outros aspetos das estrelas, pedir-lhes que desenhem mais.
Passo 5:
Pedir aos alunos que recortem as estrelas que desenharam. Em seguida, decorá-las e colar as estrelas num retângulo de cartolina. Esta cartolina pode ser agrafada (pelo(a) instrutor(a)) para criar um chapéu de estrelas.
Passo 6:
Os alunos podem apresentar o seu chapéu e descrever as diferentes representações/tipos de estrelas no chapéu de estrelas. Durante esta apresentação, os alunos podem também falar sobre o significado que as estrelas têm nas suas vidas, família, cultura, etc. e contar algumas histórias que conheçam sobre estrelas. 
Currículo

País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Secção
Reino Unido
KS1
Arte e design
-

Conclusão
Os alunos ficam a conhecer representações artísticas e científicas de estrelas e aprendem a desenhá-las. Estas formam o seu chapéu de estrelas, que depois apresentam à turma. 
Visitar http://astroedu.iau.org/a/1418 para recursos adicionais e descarregar opções para esta atividade.
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