Viver na Via Láctea
Construir um modelo da Via Láctea para descobrir o que existe na nossa galáxia.
Conhecimento do espaço, Observatório de Leiden

Idade
6 aos 10 anos
Nível
Ensino primário
Duração
1h30
Supervisionado
Não supervisionado
Custo
Elevado (> 25 EUR)
Localização
Interior (por ex: sala de aula pequena)
Competências básicas:
Fazer perguntas, desenvolver e utilizar modelos, comunicar informações
Tipo de atividade de aprendizagem
Investigação integral
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Breve descrição
Durante a atividade, os alunos constroem um modelo da Via Láctea e ficam a conhecer os objetos que ela contém. Ficam também a ter uma ideia das distâncias entre estes objetos.
file_1.wmf
 



Objetivos
A atividade procura dar a conhecer a galáxia Via Láctea aos alunos. Os alunos ficam a conhecer o aspeto da Via Láctea e os objetos e distâncias na nossa galáxia. Durante a atividade, os alunos constroem um modelo da Via Láctea.
É importante que os alunos conheçam a Via Láctea porque o nosso Sistema Solar está situado nesta galáxia. Além disso, as galáxias no seu conjunto são muito importantes para o estudo da formação do Universo e da sua evolução.
file_2.wmf
 



Objetivos de aprendizagem
Após a execução da atividade, os alunos serão capazes de:
	descrever o aspeto da Via Láctea

identificar a posição do nosso Sistema Solar na Via Láctea
explicar que a Via Láctea contém poeira, gás e inúmeras estrelas
explicar que a Terra e a Via Láctea são muitíssimo pequenas comparadas com o Universo
descrever a origem do nome Via Láctea
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Avaliação
Uma forma de avaliar os conhecimentos dos alunos é pedir-lhes que comparem a Via Láctea com imagens de outras galáxias (classificação).
Os alunos podem ainda ser instigados a pensar de que modo a Via Láctea se move e a imaginar como conhecemos o seu tamanho.
Podem também ser úteis métodos mais tradicionais, nomeadamente fazer corresponder termos às suas explicações ou preencher os espaços em branco num texto com as palavras certas.
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Materiais
Por aluno ou modelo:
	ficha de trabalho PDF

1 folha A4 de cartão preto
1 compasso
tesoura
tinta branca
tinta vermelha
pincéis
algodão
cola
barro vermelho
5 palitos de cocktail
fio de pesca

Para toda a turma:
	computador com Internet

Vídeo sobre Potências de Dez no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0)
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Informações de referência
astroedu1611-Milky-Way.jpg
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A Via Láctea:
A nossa Via Láctea compreende cerca de 200 mil milhões de estrelas, de que o Sol é um exemplo relativamente típico. A Via Láctea é uma galáxia espiral bastante grande e tem três componentes principais: um disco, em que reside o Sistema Solar, um bojo central no centro e um halo circundante.
O disco da Via Láctea tem quatro braços espirais e cerca de 300 parsecs de espessura (1 parsec corresponde aproximadamente a 3,26 anos-luz) e 30 000 parsecs de diâmetro. Comparar estes valores com as quatro horas que a luz demora a viajar do Sol até Neptuno! A nossa galáxia é predominantemente constituída por estrelas da População I, que são normalmente azuis e relativamente jovens, com idades entre um milhão e dez mil milhões de anos.
Ano-luz:
Um ano-luz é a medida usada pelos astrónomos para medir as distâncias astronómicas e equivale à distância que a luz percorre num ano, ou seja, perto de 9,46 biliões de quilómetros.
O bojo no centro da galáxia é uma elipse alongada com a dimensão de 1000 parsecs por 6000 parsecs. Trata-se de uma região de alta densidade em que predominam estrelas da População II – estrelas normalmente vermelhas e muito antigas: com cerca de 10 mil milhões de anos. Existem cada vez mais provas de que existe um buraco negro massivo no seu centro.
Buracos negros:
Os buracos negros são os monstros do espaço! Seja o que for que se aproxime de um buraco negro é atraído para o mesmo com uma força de tal forma elevada que não tem qualquer hipótese de escapar. Mesmo a luz, o elemento mais veloz do Universo, está condenada se se aproximar de um destes monstros. É por isso que os buracos negros são negros. Contudo, na realidade não são buracos e não estão vazios. Os buracos negros estão na verdade cheios de inúmeras matérias, concentradas numa região extremamente pequena.
O halo, uma região esférica difusa, circunda o disco. Possui uma densidade baixa de estrelas antigas, principalmente em aglomerados globulares (contendo entre 10 000 e 1 000 000 de estrelas). Julga-se que o halo é sobretudo composto de matéria escura, que poderá bem estender-se para lá da borda do disco.
Matéria escura:
De acordo com os cientistas, mais ou menos 80% da massa do Universo são constituídos por matéria que não conseguem observar diretamente. Esta matéria, conhecida por matéria escura, não emite luz nem energia.
Classificação das galáxias:
Existem duas categorias principais de galáxias, espiral e elíptica, e outras duas, lenticular e irregular.
A nossa galáxia pertence à categoria espiral. As galáxias espirais pertencem a várias classes em função da forma e do tamanho relativo do bojo: as espirais normais são denominadas Sa, b, c, d ou m, ao passo que aquelas que desenvolveram uma barra na região interior dos braços da espiral são denominadas SBa, b, c, d ou m. As galáxias espirais caracterizam-se p+ela presença de gás no disco, o que implica que a formação de estrelas se encontra ativa no momento presente, explicando a população de estrelas mais jovens. As espirais encontram-se geralmente num campo galáctico de baixa densidade, onde a sua forma delicada consegue evitar os distúrbios causados por forças de maré de galáxias vizinhas.
Forças de maré:
Estas forças são um efeito secundário das forças gravitacionais entre dois objetos que giram em redor um do outro, como a Terra e a Lua. As forças de maré são responsáveis pela flutuação das marés, assim como pela rotação síncrona de determinadas luas na sua órbita em redor dos respetivos planetas.
As galáxias elípticas enquadram-se nas categorias E0-7 em função do seu grau de elipticidade, sendo a E0 a menos elíptica. Têm uma luminosidade uniforme e são semelhantes ao bojo de uma galáxia espiral, mas sem disco. As estrelas são antigas e não existe a presença de gás. As elípticas estão normalmente presentes num campo de alta densidade, no centro de aglomerados.
As lenticulares denominam-se S0 e, embora possuam bojo e disco, não contêm braços espirais. Como existe pouco ou nenhum gás, todas as estrelas são antigas. Correspondem, aparentemente, a uma forma intermediária.
As irregulares são galáxias pequenas, classificadas como Irr, sem bojo e com uma forma mal definida.
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Descrição da atividade completa
Conselho. É possível ver a Via Láctea a olho nu. A melhor altura para a ver é em janeiro, durante a lua nova. Incentivar os alunos a procurá-la, se possível.
Preparação
Para a atividade “Cada vez mais longe”, é necessário encontrar o filme “Potências de Dez” na Internet. Visionar este filme e prestar atenção para saber exatamente quando cada pergunta for discutida. Preparar a apresentação do filme à turma inteira.

Atividade 1: cada vez mais longe
Passo 1:
Ler o e-mail na Tarefa 1 da ficha de trabalho com os alunos. Os alunos têm de encontrar respostas para as seguintes perguntas de investigação:
	Que aspeto tem a Via Láctea?

Em que ponto da Via Láctea se encontra o nosso Sistema Solar?
Por que razão não conseguimos ver toda a Via Láctea da Terra?
A Terra é grande ou pequena comparada com o Universo?
A Via Láctea é grande ou pequena comparada com o Universo?
De que é feita a Via Láctea?
Passo 2:
Ver o filme “Potências de Dez” com os alunos a fim de encontrar respostas para as perguntas de investigação. Este filme mostra uma viagem desde um piquenique num prado verde na América até a um local muito para além da Via Láctea. A meio do filme, a viagem regressa ao prado verde e termina na mão de um dos convivas. Recomenda-se que o filme seja passado até ao regresso da viagem ao campo do piquenique para que os alunos fiquem com uma boa ideia da imensidade do Universo e da pequenez da Terra em comparação.
Passo 3:
Começar por ver o filme completo com os alunos. Explicar o que estão a ver. Voltar a ver o filme, mas desta vez parar, sempre que pertinente, para dar aos alunos a oportunidade de responder às perguntas de investigação. Depois de verem o filme, os alunos serão capazes de responder às perguntas de “a” a “e”. Quando terminarem o projeto de criação “Construir uma Via Láctea”, os alunos podem responder à última pergunta.
Passo 4:
Os alunos investigam o aspeto da Via Láctea e a sua posição no Universo em relação ao nosso Sistema Solar.
Atividade 2: construir uma Via Láctea
Agora que os alunos têm uma noção do aspeto da Via Láctea, vão construir um modelo desta. Os alunos completam a Tarefa 2 na ficha de trabalho.
astroedu1611-milkyway-model.png
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Atividade 3: o que sabes sobre a Via Láctea?
Os alunos leem as instruções da Tarefa 3 e escrevem as respostas às perguntas de investigação no e-mail da Tarefa 1. Se necessário, ver mais uma vez o filme “Potências de Dez”. Debater as respostas no e-mail.
	Se pudéssemos ver a Via Láctea pelo lado, teria a aparência de um pires com um bojo no centro.

O Sistema Solar da Terra situa-se num braço espiral a cerca de dois terços de distância do centro da Via Láctea.
Não possuímos telescópios que cheguem suficientemente longe em relação à Via Láctea para tirar uma boa fotografia da totalidade desta. As imagens existentes da Via Láctea assemelham-se a fotografias reais, mas na realidade são um esboço artístico do que pensamos que é o seu aspeto. Explicar que é possível ver parte do disco da Via Láctea à noite quando o céu está escuro. É fácil fotografar o disco da Via Láctea dado que é a parte que conseguimos ver.
O elemento mais importante desta pergunta é os alunos verem que o nosso Sistema Solar não é mais do que uma ínfima parte da Via Láctea.
E a Via Láctea, por sua vez, é apenas uma pequeníssima parte de um Universo muito mais vasto.
A Via Láctea é uma galáxia constituída por poeira, gás e, pelo menos, 200 mil milhões de estrelas, que se encontram na sua maioria no disco. O sistema contém estrelas antigas, estrelas mais jovens e nuvens de gás. Compõe-se de um bojo central e de um disco com quatro braços espirais grandes e outros mais pequenos.
Informação útil: a luz do Sol demora 8 minutos a chegar à Terra. A luz das outras estrelas demora muito mais a chegar à Terra. Assim, quando olhamos para o Universo, estamos no fundo a olhar para o passado. Calcula-se que a massa do Universo seja 100 mil milhões de vezes maior do que a massa do Sol.
Atividade 4: o nome Via Láctea
Perguntar aos alunos se conhecem a origem do nome Via Láctea.
A mitologia egípcia descreve a Via Láctea como sendo formada pelo leite de uma vaca celeste. As quatro patas da vaca eram suportadas pelos quatro cantos da Terra. A mitologia grega narra a história de Hera, a mulher de Zeus, a quem tinha sido confiado o bebé Héracles para amamentar. Quando ela se apercebeu de que ele não era seu filho, arrancou-o do peito. O leite assim derramado transformou-se na Via Láctea.
É importante que os alunos compreendam que, em tempos remotos, as pessoas não faziam ideia do que era a Via Láctea na realidade.
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Currículo
País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Secção
Reino Unido
KS2: 5.º ano
Matemática
-
O número - sistema de numeração e valor de posição: contar para a frente ou para trás em sequências de potências de 10 para qualquer número dado até 1 000 000.
Reino Unido
KS1
Arte e design
-
Usar o desenho, a pintura e a escultura para desenvolver e partilhar ideias, experiências e imaginação.
Reino Unido
KS1: 1.º ano
Inglês
-
Leitura - compreensão: desenvolver o prazer da leitura, a motivação para ler, vocabulário e compreensão: ouvindo e discutindo um amplo conjunto de poemas, histórias e textos não ficcionais a um nível superior àquele em que são capazes de ler de forma independente.
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Informações adicionais
Que parte da Via Láctea conseguimos ver? https://www.youtube.com/watch?v=pdFWbEwsOmA
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Conclusão
Esta atividade ajuda os alunos a conhecer o aspeto da Via Láctea e os objetos que contém. Ficam também a ter uma ideia das distâncias, sobretudo da posição do Sistema Solar na nossa galáxia. Durante a atividade, os alunos constroem um modelo da Via Láctea.
Recurso traduzido pelo Scientix:
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