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PROPOSTA PLANETARIO MOVEL COM SHOW DE FISICA 
 

 

DATA DO AGENDAMENTO: A combinar 

 

DESCRIÇÃO DO PLANETÁRIO: É uma cúpula inflável para ser montada na sua escola. 

Requer uma ÁREA plana COBERTA. Não requer área fechada nas laterais, mas, apenas coberta 

na parte superior, uma área protegida do sol, da chuva e de ventos. 

 

PLANETÁRIO MÉDIO: 5m x 7m x 2,8,m de altura (cabem 60 alunos por sessão).  

 

FILMES FULLDOME: São filmes que reproduzem a abóboda celeste. Imagens do céu noturno 

serão projetadas e o expectador viajará pelo cosmos sem fim. Utilizamos projetores importados 

FullHD com som estéreo. Temos ar condicionado em todas as nossas cúpulas. 

 

CONTEÚDO: Temos conteúdos diversificados por série, desde a educação infantil até o ensino 

médio. 

 

FORMATO DA PROGRAMAÇÃO: A programação é realizada em formato circuito. Às 

07:00h chegaremos na sua escola para montar todos os equipamentos. Levaremos uma hora para 

a montagem de tudo. Cada sessão durará 35 minutos + 5 minutos para a troca de turma. Sempre 

um grupo de alunos no planetário e um outro grupo no show de física, em várias sessões das 8h 

às 17:30h. 

 

QUANTIDADE MÁXIMA DE SESSÕES: 6 sessões pela manhã + 6 sessões a tarde 

 

SESSOES NOTURNA: Não haverá. 

 

LOTAÇÃO MÁXIMA DOS PLANETÁRIOS:  360 alunos de manhã + 360 alunos a tarde. 

 

SHOW DE FÍSICA: Além do planetário, há também 12 Experimentos de Física sobre pressão, 

vácuo, campo gravitacional, eletricidade, plasma (o quarto estado da matéria), espectro das cores 

do sol, reflexão, refração, aerodinâmica, rotação, movimento angular, inércia e outros. Levamos 

doze experimentos para apresentar seis a sua escolha, devido a restrição de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
1. A atividade do Planetário Móvel é subdivida em dois momentos: 20 minutos dentro da cúpula e 20 

minutos numa atividade lúdica à entrada da cúpula com revezamento de grupos de 30 alunos x 30 

alunos x 20 minutos cada. 

2. A atividade do Show de Física traz 12 experimentos, mas serão apresentados apenas seis durante os 

40 minutos. Levamos doze títulos e usamos de forma variada sempre seis. 
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EXPERIMENTOS DE FÍSICA 

 
 

1 - GLOBO FLUTUANTE 

O experimento consiste em mostrar o equilíbrio das forças magnéticas da Terra. Os alunos terão 

uma experiência real sobre campo gravitacional, vendo e tocando num “Planeta Terra”, 

flutuando ali diante de seus olhos como se eles estivem no espaço sideral. 

 

2 - GERADOR DE PLASMA 

O experimento consiste em mostrar o gás em estado de plasma para que os alunos tenham uma 

experiência real sobre o que acontece na natureza com as nuvens e as suas descargas elétricas 

na atmosfera. Como surgem os raios em dias de chuvas e trovões. 

 

3 - ASSOCIAÇÃO DE ESPELHOS 

É um experimento para o estudo de imagens formadas por associação de espelhos planos, com 

ensinamentos práticos sobre ótica. É composto por um par de espelhos fixos em uma base de 

madeira articulada com graduação de ângulos. 

 

4 - VENTOSAS DE PRESSÃO 

O experimento consiste em demonstrar uma situação de diferença de pressão no vácuo. Os 

alunos de forma prática aprenderão como funciona a pressão e as suas implicações no ambiente 

sob a pressão atmosférica. 

 

5 - MOVIMENTO ANGULAR 

Coloca-se a roda de uma bicicleta para girar e pede-se para o aluno alterar a direção do eixo da 

roda. Ele perceberá como é difícil mudar a estabilidade do eixo. O objetivo é discutir entre 

outras coisas a conservação do momento angular e o efeito giroscópio. 

 

6 - CADEIRA DE FAQUIR 

Consiste em uma cadeira de pregos onde se faz vários testes com diferentes materiais. Os 

alunos poderão então sentar-se sobre ela sem se ferir e sem sentir dor. O objetivo é ilustrar o 

efeito da dimensão da área de atuação de uma força na pressão exercida sobre um corpo. 

 

7 - DUPLO CONE ANTIGRAVITACIONAL 

Nesse experimento os alunos verão perplexos um cone ser colocado num plano inclinado e ao 

invés de descer, ele subirá a rampa. O ensino é sobre centro de gravidade. 

  

8 – PÊNDULO DE NEWTON –  

Nesse experimento cada pêndulo está fixado a uma armação por duas cordas de igual 

comprimento e ângulos opostos formados entre estas. O comportamento do pêndulo decorre da 

conservação do momento e da energia apenas de dois pêndulos e uma onda de impacto se 

propaga em livre dispersão por entre a cadeia de bolas. É a lei do impacto entre os corpos. 

  

9 - ANEL DE GRAVESANDE - É um experimento de dilatação térmica que usa um anel de 



 
 
 

FACIL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA  
CNPJ: 29.884.078/0001-06  
Avenida Paulista, 1439 – 1º Andar 
Bela Vista – São Paulo - SP 
CEP 01311-926 

latão e uma esfera de aço. Enquanto o material está em temperatura ambiente a esfera não passa 

pelo anel. Após aquecer o anel com uma chama de vela, isqueiro ou fósforos o anel dilata e não 

permite mais a passagem da esfera. É um experimento visual e direto sobre a termodinâmica. 

 

10 - BOBINA DE TESLA 

O experimento usa duas bobinas, uma primária e outra secundária que geram descargas 

elétricas de alta tensão com corrente na casa dos miliamperes. O objetivo é ensinar conceitos 

sobre eletricidade e magnetismo, campo eletromagnético, corrente elétrica, resistência, 

voltagem, choque, curto circuito e a geração de eletricidade com explicações relacionadas ao 

campo eletromagnético da Terra. 

 

11 – MÁQUINA TERMICA – TERMODINÂMICA 

Esse experimento usa a dilatação de uma lâmina bimetálica para realizar o trabalho e elevar 

uma esfera. O calor é transformado em energia potencial gravitacional pela máquina. É um 

excelente experimento sobre a termodinâmica. 

 

12 – COMPRESSOR E BALÃO – LEI DE BOYLE 

Um compressor, um pote de vidro hermeticamente fechado e dentro dele uma bexiga (bola de 

gas). Uma mangueira liga o compressor ao interior do pote vidro para retirar todo o ar de dentro 

do pote e diante olhar dos alunos a bexiga começa a inflar com ensinamento sobre a Lei dos 

Gases. “Se o número de moléculas de gás e a temperatura permanecem constantes, a pressão é 

inversamente proporcional ao volume”. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO PLANETARIO MÓVEL 
 

Da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental 

 

· Poluição do ar – céu da cidade versus céu do interior 

· Dia e noite – Movimento de rotação 

· Lua e alguns planetas – características físicas 

· A Via-Láctea – uma faixa de estrelas no céu 

· Constelação 

· O céu da estação do ano vigente 

· O céu na visão dos povos antigos – apresentação de desenhos das constelações 

mitológicas 

 

Para os 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

 

· A poluição luminosa / atmosférica – céu da cidade versus céu do interior 

· O sistema solar / os planetas e suas características físicas 

· Meteoros e estrelas cadentes 

· O céu muda com o tempo – o céu das estações 

· O céu na visão dos povos antigos - apresentação de desenhos das constelações 

mitológicas 

 

Do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental 

 

· A poluição luminosa / atmosférica – céu da cidade versus céu do interior 

· O céu muda com o tempo – o céu das estações 

· A formação do sistema solar 

Impactos e colisões que ajudaram na formação do sistema solar 

· O céu na visão dos povos antigos - apresentação de desenhos das constelações 

mitológicas. 

 

Ensino Médio 

 

· Modelo geocêntrico versus heliocêntrico – abordagem histórica 

· Formação do sistema solar através de impacto e colisões 

· A dinâmica do movimento celeste – por que o céu muda? Céu das estações 

· Mudança do céu com a latitude – viagem ao Pólo Sul e ao Equador da Terra 

· Sol da meia noite (essa aula depende das condições climáticas no dia do evento) 

· O céu na visão dos povos antigos - apresentação de desenhos das constelações 

mitológica 

·           A origem do Universo. Buraco Negro. Maternidade de Estrelas 
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VALOR POR ALUNO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTOS: 6% cobrados no ato da emissão da Nota Fiscal Eletronica. 

 

HOSPEDAGEM: Não cobramos. TRANSPORTE: Não cobramos. 

 

SOLICITAMOS OFERECER ALMOÇO PARA TRES PROFESSORES. 

 

Validade: 15 dias. 

 

Aguardamos sua aprovação, 

 

PAULO GOMES 

 

 

WhatsApp: (11) 97557.1136 / Telefone Fixo: (11) 4890.2321 

VISITE NOSSO SITE:www.planetariobrasil.com / EMAIL: contato@planetariobrasil.com 


