O que é o OLA?

Observatório do Lago Alqueva - OLA
38°26'35.5"N 7°22'01.5"W

O Observatório do Lago
Alqueva - OLA é o observatório astronómico situado na Reserva Dark Sky
Alqueva que acompanha
curiosos da astronomia a
conhecer o céu a olho nu,
que facilita a astrofotografia para astrónomos
amadores e que promove
encontros, workshops e
conferências.

observatório
lago alqueva

Aqui poderá passar bons
momentos enquanto aprende mais sobre Astronomia
nas nossas sessões onde a
Ciência ocupa um papel
central.

Atividades para escolas
Ano Lectivo 2016/2017

Onde Fica?
Próximo da vila de Monsaraz, no
centro da Reserva Dark Sky Alqueva,
Primeira reserva Dark Sky Tourism
Destination, certificada pela Starlight
Foundation e apoiada pela UNESCO e a
UNWTO e o Instituto de Astrofísica das
Canárias. Beneficia de uma média de 286 dias/ano
de céu limpo, e de baixa poluição luminosa.

Gostaria de envolver mais os
seus alunos na astronomia?
E de complementar o currículo
escolar com atividades no OLA?

Contactos:
Telef:

(+351) 960 361 906
E-mail:

geral@olagoalqueva.pt
Site:

www.olagoalqueva.pt
Facebook:

www.facebook.com/observatoriolagoalqueva

No Observatório do Lago Alqueva - OLA encontrará atividades direcionadas para a Astronomia. As atividades são
planeadas tendo em conta os diferentes anos léctivos e os
planos curriculares das disciplinas de Ciências Naturais, Físico-Química, Física e Matemática.

Observatório do Lago Alqueva - OLA
Atividades para escolas
Ano lectivo 2016/2017

Observações Astronómicas

Sessões de observação astronómica noturna, com
recurso a telescópios e binóculos. Explicação das
constelações visíveis e dos movimentos da esfera
celeste.

Do 1º ao 12º ano

Observações Solares

Sessões de observação solar, com recurso a
telescópios adequados e seguros. É explorada a
natureza do Sol enquanto estrela, a sua origem e
evolução. São ainda explicados os perigos associados à sua observação.

Do 1º ao 12º ano

Relógios de antigamente - O Sol e a
medição do tempo

Através da construção de relógios de sol,
exploram-se as relações entre dia e noite e a rotação
da Terra, bem como a variação da duração dos dias
com a inclinação do eixo terrestre e o movimento de
translação da Terra.

Do 1º ao 6º ano

Um jogo de sombras - As fases da lua, as
estações do ano e os eclipses
Nesta atividade os alunos aprendem porque existe
noite e dia, porque muda diariamente a fase da Lua e
o que são os eclipses. São usados modelos da Terra e
da Lua expostos à luz de um foco que emula o Sol.

Do 1º ao 6º ano

Tiro ao alvo - Simular a formação de crateras e entender a superfície da Lua
Atividade onde se simulam impactos de meteoritos e
a formação de crateras. Analisa-se o efeito que a
densidade ou a velocidade de impacto tem na
formação da cratera. Explora-se ainda a formação da
superfície lunar.

Do 7º ao 12º ano

Peso, afinal o que é? - Explorando a
relação entre massa, peso e gravidade

Nesta atividade os alunos são introduzidos aos conceitos de peso e massa e a relação entre estas duas
quantidades e a aceleração da gravidade. É também
explorado o conceito de força gravítica e de queda
livre.

Do 7º ao 12º ano

Descobrir a Luz - O que tem o arco-íris a
ver com a composição das estrelas?

A composição da luz e a sua propagação são exploradas nesta atividade através da análise de imagens
de arco-íris e da decomposição de luz branca por
prismas. Apresenta-se a espectroscopia como forma
de obter a composição das estrelas.

Do 7º ao 12º ano

Explorando o Sistema Solar - Uma viagem
de Mercúrio a Plutão e mais além

O sistema solar visto em detalhe. Os planetas são
apresentados um a um e analisadas as suas características físicas e particularidades distintivas. A atividade pode ser feita com recurso a software ou
durante uma visita ao nosso sistema solar à escala.

Do 1º ao 12º ano

Sessões de simulação do céu

Quando as condições meteorológicas não permitem
a observação astronómica ou quando se pretende
simular o céu noturno durante o dia. Com recurso a
um programa informático, simula-se o céu noturno
visto da Terra e observam-se os planetas, galáxias e
nebulosas típicas das sessões de observação.

Do 1º ao 12º ano

