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Este material foi preparado para dar instruções aos professores que paratcipam do

projeto de Extensão Em Busca de Outros Mundos.

Ao longo do material que está separado em 10 módulos a partir do final do módulo

2 os professores terão informações adicionais sobre os principais temas trabalhados na

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA. 

Espero  que  este  material  sirva  para  os  professores  durante  o  processo  de

formação e no trabalho com os alunos em sala de aula.

Prof. Dr. Fábio de Souza Alves
Físico e Astrônomo

IFPR Capanema
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"Olhemos para cima, em direção 
às estrelas, e não para baixo, para os nossos pés"

Stephen Hawking
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1. Projeto de Extensão: Em Busca de Outros Mundos

O projeto de extensão: Em Busca de Outros Mundos é coordenado pelo professor

Doutor Fabio de Souza Alves do Instituto Federal do Paraná  campus Capanema. Criado

em março de 2016 o projeto tem registro no Comitê de Pesquisa e Extensão  - COPe sob

o nº 00016/2016.

O objetivo principal do projeto é a divulgação e a popularização da ciência através

do tema Astronomia e Astronáutica,  utilizando a Olimpíada Brasileira de Astronomia e

Astronáutica OBA e a Mostra Brasileira de Lançamento de Foguetes – MOBFOG como

ferramentas  de  inserção  das  escolas,  dos  alunos  e  da  comunidade  como  forma  de

aproximar este público com o tema.

Desde 2016 o projeto já realizou mais de 100 ações e estima-se que já tenha

atingindo  um  público  de  5  mil  pessoas  direta  e  indiretamentamente  na  Região  de

Capanema. Além disso, foram produzidos cerca de 8 artigos científicos e 30 resumos em

events científicos.

Através do projeto e em parceria com as escolas foram entregues cerca de 40

medalhas para os premiados entre 2016 e 2017. Por fim o projeto possui um material de

divulgação cientifica como posteres, réplica de naves espaciais e meteoritos.

Para saber mais sobre o projeto acesse http:// www.lapec.pro.br .

Figura 1 – Site do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências - LAPEC
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2. Grupo Amador de Astronomia de Capanema – GAAC 

O Grupo Amador de Astronomia e Astronáutica – GAAC - Ronaldo  Rogério de

Freitas Mourão foi fundado em Capanema em 14 de novembro de 2015  pelo professor

Doutor Fábio de Souza Alves.

A intenção da criação do Grupo Amador  foi aproximar as pessoas da cominidade

que possuem interesse no tema para atuar livremente como colaboradores em uma uma

rede mútua de trabalho, pesquisa e investigação sobre os fenômenos celestes.

Para  ingressar  no  grupo não há uma formalidade,  basta  apenas o  interessado

participar de forma livre das sessões de observação, e eventos científicos sem qualquer

necessidade de compromisso formal  buscando motivar  as  pessoas no seu entorno a

participarem na busca do conhecimento. 

Como homenagem póstuma foi dado o nome do astronomo Ronaldo Rogério de

Freitas Mourão ao GAAC como forma de reconhecimento dos seus feitos em Astronomia.

A  figura  2  abaixo  mostra  a  logo  marca  do  projeto  e  do  Grupo  Amador  de

Astronomia de Capanema  - GAAC Ronaldo Rogério de Freitas Mourão.

Figura 2 – Logomarca do projeto de Extensão e do GAAC.
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3. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão

O Astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Mourão (Rio de Janeiro, 25 de

maio de 1935 — Rio de Janeiro, 25 de julho de 2014) foi  um importante pesquisador

brasileiro responsável por inumeros feitos no campo da ciência e da política. Ao longo da

vida publicou inúmeros livros  sobre divulgação científica  dentre eles um dicionário de

astronomia e astronáutica.

Figura – 3  - Ronaldo Rogério de Freitas Mourão – Fonte : Google

Figura – 4  - Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e o Dicionário de Astronomia – Fonte : Google

Uma das suas obras  tem o nome: Em Busca de Outros Mundos  (1981), na qual o

astronômo faz uma abordagem em relação as viagens espaciais. Para reconhecimento

dos seus feitos o projeto leva o título do livro publicado em 1981. abaixo consta a capa da

referida obra.
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Figura – 5 – Obra Em Busca de Outros Mundos – Fonte : Google
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4 - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA

A prova a  Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA é aplicada

desde  1998  e  chega  em  2018  a  sua  21ª  edição  no  site  (http://www.oba.org.br)  há

inumeras informações tais como:

• Datas Importantes;

• Calendário;

• Cadastro das escolas;

• Provas e Gabaritos; 

• Simulados.

Figura – 6 – Site da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA

Recomenda-se  que  o  professor  acesse  o  site  e  visite  todas  as  informações

presentes para que possa estar informado sobre os procedimentos da OBA.

Instituto Federal do Paraná – IFPR Capanema
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4.1  - Simulados

A Prova da OBA possui um material para simulação das questões sobre astronomia

e astronáutica disponível para Notebooks e PC’s e para Tablets e telefones celulares.

Basta acessar os site da OBA (http://www.oba.org.br) e clicar no menu esquerdo

simulados.

Figura 6- Imagem do site para baixar os simulados

Figura 7 – Simulado para notebooks e Pcs.
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Recomenda-se o professor baixar o aplicativo e ou acessar o simulado da OBA

para sua formação e apropriação de informações adicionais sobre o tema.

4.2 Prova e aplicação

A prova é aplicada em dia e  horário determinado pela organização nacional do

evento, ela possui 10 questões sendo 7 de astronomia e 3 de astronáutica e energia. A

porva permite ser aplicada de crianças do 1º ano até o 3º ano. Indo do 

Nível I – 1º ao 3º ano;

Nível II – 4 º ao 5º ano

Nível III – 6º ao 9º ano

Nível IV – Ensino médio

O cabeçalho da prova contém as seguintes informações:

Figura 7 – Cabeçalho da prova da OBA
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A duração  máxima  para  execução  da  prova  é  de  3  h  Recomenda-s  que  o

professores  orientem  os  alunos  para  o  preenchimento  correto  das  informações  no

cabeçallho da prova. A prova é impressa pela escola em preto e branco.

Ao final recomenda-se que o professor faça a correção da prova com o uso do

Gabarito  que é fornecido no dia  seguinte a realização da prova.  È importante que a

correção  seja  feita  pelo  professor,  pois  ao  mesmo  tempo  ele  poderá  conhecer  e  se

apropriar também de informações que talvez ele não conheça.

A pontuação varia de questão para questão, ao final as notas devem ser lançadas

no site através da Extranet. Neste caso pede-se a gestão da escola que lancem as notas

para colaborar com o trabalho dos professores.

Se a escola nunca participou ela deverá cadastrar cada aluno ao lançar na nota. È

importante que a escola faça o cadastro do nome corretamente, pois estas informações

gerarão os certificados dos alunos.

O professor poderá lançar quantas horas disponíveis para o projeto no site da OBA

através da extranet.

Figura 8 - Logomarca oficial adotada em 2018
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5- Site da Mostra Brasileira de Lançamento de Foguetes – MOBFOG

A Mostra Brasileira de Astronomia e Astronáutica – MOBFOG   é uma atividade que

envolve os alunos de todas as séries e que tem como objetivo promover a reflexão e a

aproximação dos alunos, professores e comunidade do tem astronáutica. O lançamento

do Foguete deverá ser feito até a data da aplicação da prova da OBA. No site há todos os

procedimentos de montagem e de medição para aplicação com os alunos.

Em 2018 teremos a  12ª Mostra Brasileira de Foguetes.

Figura 9 – Site da Mostra Brasileira de Foguetes - MOBFOG

 

As  instruções  para  montagem  dos  foguetes  está  no  link  downloads  OBA  e

MOBFOG  http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/ATIVIDADES%20PRATICAS

%20DA%2012%20MOBFOG%20DE%202018.pdf 
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Figura 9- Site para baixar as instruções de montagem dos foguetes e materiais adicionais

Figura 10 – Logomarca da MOBFOG
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6- Principais temas tratados nas Olimpíadas de 1998 a 2016

Parte I

- Planetas do Sistema Solar que possuem anéis e seus tamanhos; 

-  Sol e sua Composição;

- Fases da Lua(eclipses, formação do solo, composição, relação com a Terra);

- Rotação da Terra, Translação e período de Revolução.

- Hemisférios e  Estações do Ano

-  Constelações  (  Cruzeiro  do  Sul,  Constelação  de  Órion,   Constelação  do

Escorpião;

- Conjunto de Estrelas – Três Marias, Alfa Centauro;

- Galáxias ( Via Láctea, Sombrero, Andrômeda);

- Telescópios e sondas espaciais;

- Astronômos e cientistas importantes e famosos;

- Foguetes e Naves espaciais;

 - Astronautas;

Parte II

*Questões de energia

- Após  2005 em diante começaram as questões de Astronáutica.

- A partir de 2008 começou as questões sobre Energia.
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