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1. Introdução e Justificativa  
É difícil encontrar crianças que não sejam curiosas em entender o mundo e             

os fenômenos da natureza. Entretanto, muitos dos estudantes do ensino básico           

acham as disciplinas de ciências assim como a de matemática difíceis e até mesmo              

desinteressantes. Ainda, em uma pesquisa publicada na Agência Fiocruz de          

Notícias, a maioria dos jovens entrevistados possuem grande interesse em temas           

como ciência e tecnologia, tem uma imagem positiva da figura do cientista e             

acreditam que os investimentos nas áreas de pesquisas devem ser maiores, porém            

desconhecem instituições de pesquisa e pesquisadores brasileiros. 

Por outro lado, a Astronomia é vista na literatura como uma valiosa            

ferramenta tanto por despertar o interesse e curiosidade do público em geral quanto             

pela possibilidade de abordar e conectar conteúdos de Ciências e de Matemática ao             

utilizar o Universo como laboratório. Nesse contexto, o Clube de Astronomia do            

IFRS/Campus Osório tem como objetivo propiciar um espaço de discussões de           

ciências bem como divulgá-la ao público em geral, em especial, aos estudantes do             

ensino básico. 

2. Objetivos  
O presente trabalho tem a finalidade de apresentar uma ação desenvolvida           

pelo projeto de extensão Clube de Astronomia IFRS/Campus Osório no evento           

Portas abertas do IFRS/Campus Osório. O principal objetivo do evento foi o de             
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acolher a comunidade do Litoral Norte Gaúcho para que conheçam o campus, os             

cursos ofertados, as atividades desenvolvidas pelos estudantes e as informações do           

processo seletivo. Desta forma, o Clube participou do Portas Abertas com o intuito             

de divulgar algumas das ações desenvolvidas, desde a sua implantação, para e            

pelos alunos participantes. 

3. Metodologia  
Para a participação do Clube de Astronomia no Portas Abertas, foram           

elaboradas atividades e brincadeiras a partir de uma pergunta inicial que levasse o             

público a interagir e entender como alguns tópicos das Ciências, Matemática e            

Astronomia estão presentes no nosso cotidiano e como as mesmas estão           

relacionadas. Além disso, as atividades foram realizadas em uma sala, como uma            

exposição, onde cada aluno ficou responsável em apresentar uma temática. Foram           

utilizados recursos como o uso de pôsteres, jogos digitais e de tabuleiro e materiais              

manipulativos. 

4. Resultados e discussões 

Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer diferentes temáticas tais          

como as histórias contadas através das constelações, viagens pelo sistema solar e o             

universo, a primeira foto de um buraco negro, a forma da Terra, o jogo missão               

espacial entre outros. Desta forma, conheceram o projeto de extensão e como esse             

espaço extraclasse é utilizado para desenvolver pesquisa, ensino e extensão,          

oportunizando a seus integrantes a discussão de ciências e descobertas científicas           

recentes, o desenvolvimento do pensamento científico e a participação em eventos           

científicos. 

 

5. Considerações finais 

Os alunos tiveram oportunidade de apresentar e ampliar o seu          

conhecimento, praticar os conceitos estudados e os participantes do evento tiveram           

a oportunidade de conhecer tanto a instituição como o funcionamento do Clube            

através da exibição de uma parte do repertório de atividades desenvolvidas nesse            
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ambiente. Desta maneira, a atividade contribuiu para a divulgação do Clube de            

Astronomia que desde 2018 tem realizado atividades tanto para alunos do IFRS            

como da rede de ensino básico do Litoral Norte Gaúcho para aproximar os jovens da               

Ciência. 
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