
 

 

 
                                                                
 
 

SISTEMA DE ENSINO DE ASTRONOMIA PARA CRIANÇAS E 

RESUMO 
 
A temática abordada no presente projeto repousa na ideia da necessidade de educação e 
incentivo aos estudantes mais jovens, utilizando para isso, um sistema com linguagem 
acessível e interface totalmente lúdica. Nessa linha, a ideia básica é um software pa
plataforma mobile, com um robusto e confiável banco de dados, que leve o ensino da 
Astronomia para pessoas em tenra idade, despertando assim, o seu interesse pela ciência. 
Ademais, é importante ressaltar que o foco da presente pesquisa é a criação de um
educacional gamificado e acessível, que objetiva simplificar a Astronomia para crianças e 
adolescentes. Percebe-se então que, dentro da Tecnologia da Informação, pouco se fala 
sobre o acesso dos mais jovens ao ensino científico, assim, é nesse pon
situado dentro do contexto dessa área do trabalho. Conclui
estudado o desenvolvimento de um software que simplifica e instiga crianças e adolescentes 
ao caminho da ciência. Dessa forma, diante da pesquisa bibl
resultados a serem obtidos são expressivos. Através de um sistema de ensino para a 
plataforma mobile, é possível atingir jovens e despertar a curiosidade científica, através de 
um software altamente interativo, em que o usuário pode
qualquer cientista famoso (a) ou, até mesmo, criar uma identidade personalizada. Com 
questionários sucintos e objetivos, é possível medir o conhecimento adquirido pelo jovem, 
introduzindo o cronograma de um curso completo de Ast
grade curricular. Além disso, é possível criar um sistema de premiação, oferecendo 
conquistas e exibindo rankings. Ademais, com a criação de torneios virtuais, os usuários 
podem conseguir desbloquear benefícios e contactar o
criando, através da popularização do ensino científico, uma rede social integrada de 
estudantes de Astronomia e ciências correlacionadas. Por fim, importante frisar que o 
presente projeto será alicerçado por um robust
consultas bibliográficas e suporte de docentes especializados.
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A temática abordada no presente projeto repousa na ideia da necessidade de educação e 
incentivo aos estudantes mais jovens, utilizando para isso, um sistema com linguagem 
acessível e interface totalmente lúdica. Nessa linha, a ideia básica é um software pa
plataforma mobile, com um robusto e confiável banco de dados, que leve o ensino da 
Astronomia para pessoas em tenra idade, despertando assim, o seu interesse pela ciência. 
Ademais, é importante ressaltar que o foco da presente pesquisa é a criação de um
educacional gamificado e acessível, que objetiva simplificar a Astronomia para crianças e 

se então que, dentro da Tecnologia da Informação, pouco se fala 
sobre o acesso dos mais jovens ao ensino científico, assim, é nesse pon
situado dentro do contexto dessa área do trabalho. Conclui-se que, nesse projeto, será 
estudado o desenvolvimento de um software que simplifica e instiga crianças e adolescentes 
ao caminho da ciência. Dessa forma, diante da pesquisa bibliográfica realizada, os 
resultados a serem obtidos são expressivos. Através de um sistema de ensino para a 
plataforma mobile, é possível atingir jovens e despertar a curiosidade científica, através de 
um software altamente interativo, em que o usuário pode assumir a personalidade de 
qualquer cientista famoso (a) ou, até mesmo, criar uma identidade personalizada. Com 
questionários sucintos e objetivos, é possível medir o conhecimento adquirido pelo jovem, 
introduzindo o cronograma de um curso completo de Astronomia, sem o enrijecimento da 
grade curricular. Além disso, é possível criar um sistema de premiação, oferecendo 
conquistas e exibindo rankings. Ademais, com a criação de torneios virtuais, os usuários 
podem conseguir desbloquear benefícios e contactar outros jovens com interesse científico, 
criando, através da popularização do ensino científico, uma rede social integrada de 
estudantes de Astronomia e ciências correlacionadas. Por fim, importante frisar que o 
presente projeto será alicerçado por um robusto banco de dados, elaborado através de 
consultas bibliográficas e suporte de docentes especializados. 
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A temática abordada no presente projeto repousa na ideia da necessidade de educação e 
incentivo aos estudantes mais jovens, utilizando para isso, um sistema com linguagem 
acessível e interface totalmente lúdica. Nessa linha, a ideia básica é um software para 
plataforma mobile, com um robusto e confiável banco de dados, que leve o ensino da 
Astronomia para pessoas em tenra idade, despertando assim, o seu interesse pela ciência. 
Ademais, é importante ressaltar que o foco da presente pesquisa é a criação de um sistema 
educacional gamificado e acessível, que objetiva simplificar a Astronomia para crianças e 

se então que, dentro da Tecnologia da Informação, pouco se fala 
sobre o acesso dos mais jovens ao ensino científico, assim, é nesse ponto que o tema está 

se que, nesse projeto, será 
estudado o desenvolvimento de um software que simplifica e instiga crianças e adolescentes 

iográfica realizada, os 
resultados a serem obtidos são expressivos. Através de um sistema de ensino para a 
plataforma mobile, é possível atingir jovens e despertar a curiosidade científica, através de 

assumir a personalidade de 
qualquer cientista famoso (a) ou, até mesmo, criar uma identidade personalizada. Com 
questionários sucintos e objetivos, é possível medir o conhecimento adquirido pelo jovem, 

ronomia, sem o enrijecimento da 
grade curricular. Além disso, é possível criar um sistema de premiação, oferecendo 
conquistas e exibindo rankings. Ademais, com a criação de torneios virtuais, os usuários 

utros jovens com interesse científico, 
criando, através da popularização do ensino científico, uma rede social integrada de 
estudantes de Astronomia e ciências correlacionadas. Por fim, importante frisar que o 

o banco de dados, elaborado através de 
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