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FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - F.I.C

O Fórum de Iniciação Científica - F.I.C, é
um Projeto Institucional do Colégio HWR, que
coloca o aluno(a) como protagonista no
desenvolvimento de Pesquisa Científica, desde o
início do ensino fundamental.

➤ TEMA DESTE ANO: “Os Porquês das
Ciências”
O tema deste ano, após ser apresentado no F.I.C,
terá continuidade, no segundo semestre, com a
sua finalização na Fecriarte.
O tema foi desenvolvido com as turmas dos
primeiros aos quintos anos, com foco em alguns
conteúdos específicos, como: Água, Corpo
Humano, Animais, Bactérias e Astronomia.

➤ Os segundos anos pesquisaram sobre as
curiosidades do Corpo Humano. Através de
pesquisas em livros , vídeos , imagens da
internet e conversas no laboratório, percorreram
por diversos assuntos relacionados ao tema.

Os quintos anos ampliaram seus conhecimentos
com base em experiências cotidianas de
observação do céu e dos fenômenos, trazendo a
amplitude dos argumentos, da pesquisa e de
soluções de problemas.
Puderam explorar de forma lúdica e tecnológica os
assuntos de maior interesse no campo da
astronomia.
Ocorreram palestras com a nutricionista Maíra a
respeito da alimentação dos astronautas e com o
professor João Luis abordando o Universo e suas
curiosidades.



Nossa preparação antes da 
pesquisa

Roda literária 

“Galileu e a primeira guerra nas estrelas” 

No dia marcado 

apresentamos um objeto 

construído pelo astrônomo, 

como luneta e compasso e 

viemos caracterizados e 

relatamos um episódio da vida 

de Galileu. 

Foi um sucesso!



Assistimos ao filme: Apollo 13

Construímos o nosso Sistema Solar com 
muita criatividade           



Sistema Solar 



Em Inglês usamos o aplicativo Merge Cube para conhecer
mais sobre o Sistema Solar.

Recebemos muitas informações a respeito da alimentação
dos astronautas com a nutricionista Maíra e Fernanda.
Experimentamos alimento liofilizado.

Aprendemos muito com o professor João Luís da área de 
Ciências da escola.
Ficamos sabendo que os planetas rochosos são mais velhos 
e os gasosos são mais jovens. 
Ficamos espantados ao saber que o som do Big Bang ainda 
ecoa pelo Universo.



Galileu Galilei 

Galileu Construiu a Luneta 

Mariana Alcantara  

Galileu Galilei foi um importante 

cientista, físico, matemático, 

astrônomo e

filósofo italiano. 

Sua contribuição científica      

iniciou uma nova era na história da 

astronomia, foi o primeiro 

astrônomo a acessar novos 

conhecimentos com o uso do 

telescópio. Defendeu o conceito de 

que a Terra não era o centro do 

Universo.

Mariana Alcantara



Um pouco sobre Isaac Newton!!

Isaac Newton foi, sem

dúvida, um dos maiores

gênios da história. Além de

seus estudos sobre a

gravitação e o movimento

dos corpos, fez descobertas

importantes sobre a

composição da luz e estudos

em química, geometria,

teologia, alquimia e filosofia.

Ele foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor

inglês que é amplamente reconhecido como um dos

cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma

figura-chave na Revolução Científica.

Isaac Newton descobriu a gravidade

Partindo da ideia de que a força

que mantinha a Lua em órbita

era o mesmo tipo de força que

fazia os objetos caírem na

superfície da Terra.

Ele descobriu que a atração

gravitacional entre os corpos do

Universo desenvolvendo uma

fórmula matemática para isso.



Qual foi a principal ideia de Isaac Newton?

Famoso por sua "Lei da

gravitação universal",

enunciou ainda as Leis do

Movimento. Descreveu os

fenômenos óticos: cor dos

corpos, natureza da luz,

decomposição da luz.

Desenvolveu o 

cálculo diferencial e 

integral, importante            

ferramenta 

matemática                     

utilizada em 

diversas                    

áreas do saber.

Letícia Dupas



Albert Einstein

Albert Einstein (1879-1955) foi um físico,
matemático e professor alemão.

A partir de suas teorias foi possível compreender o
Universo e entender a interação entre o espaço, o
tempo e a gravidade.

Bianca Saito



As descobertas de Einstein:
Teoria da relatividade

Explica a expansão contínua do
Universo, o movimento dos planetas e
a existência de buracos negros.
A gravidade é como uma curvatura
criada em uma malha flexível criada no
espaço-tempo na presença de um
corpo com muita massa, e tudo ao
redor entra nela.

Imagine que esta malha é o
espaço e este objeto pesado é o
Sol, e a bolinha é um planeta e
cai nesse buraco. O Sol é
capaz de formar essa cavidade
por isso os planetas orbitam ao
redor dele.

Bianca Saito

Ondas gravitacionais

Quando dois corpos estão nessa malha espaço-tempo, e se 
colidem, surgem vibrações que se propagam (ondas 

gravitacionais) . Exemplos: Colisão de dois buracos negros.



Efeito fotoelétrico
(Einstein ganhou o Prêmio Nobel 
da Física em 1921)

Einstein descobriu que
a luz é composta por
partículas chamadas
‘‘Fótons’’. A Luz em
contato com certos
metais liberava energia.

Bianca Saito
Ele descobriu como

transformar energia
solar em

energia elétrica.

Uso no dia a dia:
calculadoras,
carregadores, raio
laser etc.

Bianca Saito



BEM VINDOS AO ESPAÇO

O Universo

Via Láctea

A Via Láctea está entre as centenas de bilhões de galáxias

do Universo e onde está o nosso Sistema Solar.

O nome latino – Via Láctea – deriva da palavra grega

"Kiklios Galaxios", cujo significado é círculo leitoso.

Considerando a estimativa da idade do Universo, a Via

Láctea tem aproximadamente 14 bilhões de anos terrestres.

Bernardo Lessa

Gabriel Nissan

João Pedro



A grande nuvem de Magalhães.

As Nuvens de Magalhães são duas galáxias satélites anãs

irregulares da nossa Galáxia. Ambas são visíveis a olho nu e

apenas no Hemisfério Sul e os mais antigos registros visuais

datam do ano 964 pelo astrônomo persa Al Sufi. Na Europa,

foi a expedição de Fernão de Magalhães durante a circum-

navegação que primeiro observou as nuvens, levando à

nomenclatura de Nuvens de Magalhães.

Poeira cósmica.

Poeira cósmica é composta por restos de tudo que tem no
espaço, como restos de planetas, asteroides, naves espaciais e
outros.

https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rsia


Poeira cósmica 

.

Corpos Celestes

Corpos Celestes são quaisquer matérias que pertencem ao 
espaço sideral. São eles: asteroides, cometas, estrelas, 
meteoros e meteoritos, planetas, satélites artificiais e 
naturais.



Asteroides

Os asteroides são corpos
rochosos de estrutura
metálica que orbitam em
torno do sol como os
planetas, mas que
possuem uma massa muito
pequena em comparação a
eles. Seu diâmetro pode
alcançar centenas de
quilômetros, mas também
pode ser de alguns poucos
metros. Não costumam ter
uma forma definida,
apresentando as mais
diversas aparências.

Meteoro

Meteoros são corpos celestes que atingem a atmosfera
terrestre. O atrito desses sólidos com os gases atmosféricos faz
com que deixem um rastro luminoso, por isso, também são
chamados de estrelas cadentes. Um corpo sólido que se move
pelo espaço e apresenta dimensões inferiores a dos asteroides
(menos de 1 km), é chamado de meteorito.



Cometa

Cometas são
corpos celestes de
massa pequena e
órbitas irregulares.
São praticamente
bolas de neve,
rocha e poeira
congeladas.

Cometa West

O Cometa West foi um
cometa configurado por
alguns especialistas na
categoria " grande
cometa ". Foi
descoberto
fotograficamente por
Richard M. West, no
Observatório Europeu
do Sul, em 10 de
agosto de 1975 e
alcançou seu brilho
máximo em março de
1976

Meteorito

Um meteorito é o nome
dado quando um
meteoroide, formado por
restos de asteroides ou
cometas ou ainda restos
de planetas destruídos,
que podem variar de
tamanho porém eles
chegam à superfície da
Terra.



Nebulosas

Nebulosas são grandes
nuvens encontradas no
espaço interestelar
formadas, por poeira
cósmica e gases, como
hélio e hidrogênio. Algumas
nebulosas surgem a partir
da explosão de estrelas
que se encontram no ciclo
final de suas vidas. Essa
explosão, lança a matéria
da estrela para todas as
direções, dando origem a
uma ou mais nebulosas.

Satélites Naturais

Um satélite natural é um
corpo celeste que orbita em
torno de um planeta ou outro
corpo maior.Satélites naturais,
chamados de luas, são corpos
celestes sólidos que orbitam
planetas. Há luas de todos os
tamanhos e formas e 146
orbitam os planetas do nosso
Sistema Solar.

Constelações 
Conjunto de estrelas. É

importante observar que dependendo

do local, as constelações não são

vistas ou possuem outra disposição.

Assim, a constelação Cruzeiro do
Sul, só pode ser vista do hemisfério
Sul.

Por outro lado, as constelações
vistas do hemisfério norte celeste
(ursa maior e ursa menor, por
exemplo) são denominadas de
constelações boreais.



Órion

Orion é uma das
constelações mais
visíveis do céu na Terra.
Consequentemente, ela
sempre esteve presente
em diversas mitologias e
histórias.

Buraco negro
São corpos que possuem

um campo gravitacional tão

intenso que atrai tudo o

que está próximo dele.

Muitas vezes, nem a luz

consegue escapar. Eles se

formam em decorrência da

morte de uma estrela, e as

vezes se "alimenta" delas,

ficando cada vez maiores

Muitos deles têm

bilhões de vezes a massa

do Sol.



Curiosidades do Universo

1. Não existe som no espaço.

2. Não dá para pisar em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno

3. Ao redor da Terra há muito lixo espacial

4. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia em 

todas as praias da Terra

5. A Lua já foi parte de um planeta que chocou com a Terra

6. O planeta mais quente do nosso Sistema Solar é Vênus

7. O maior vulcão do Sistema Solar fica em Marte

8. Vênus tem uma chuva ácida  que pode matar

9. Júpiter tem uma chuva de meteoros



Sistema Solar e planetas e 

planetoides                                               

Bernardo  S .H.
Fernando P. B.
Manuela Vitória M. S. 

Sistema solar

O Sistema Solar, localizado na Via
Láctea consiste no conjunto de
planetas ou planetas anões e diversos
outros astros do Universo. Os planetas
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano e Netuno orbitam o
Sol.

Plutão é um planeta?

Plutão não é mais
considerado um planeta
desde 2006.

Existem critérios para que
os astros sejam
classificados como planetas
e Plutão se enquadra em
apenas dois , mas não um
terceiro, o de ter uma órbita
livre. Plutão é um astro
muito pequeno, ele deixou
de ser planeta e passou a
ser considerado um planeta
anão, em 2006, quando os
astrônomos se reuniram
para analisar suas
características.



Marte Marte é um planeta de cor
avermelhada. è o quarto planeta
do Sistema Solar
e um ano em Marte leva 687 dias.
Esse planeta, é muito quente,
porque sua superfície possui uma
inércia térmica muito baixa, isso
significa que ele se aquece muito
rapidamente quando atingida pelo
calor do sol. A temperatura diurna
de Marte varia, longe das regiões
polares.

Agora um bônus para vocês, um joguinho! 

1. 2.

3.

Qual é Plutão?

A Terra não é exatamente redonda. A rotação e a gravidade

causaram um leve achatamento. Essa forma é chamada 
geoide.

Hora da curiosidade!!!! :)

Por que Plutão deixou

de ser considerado um

planeta?

1.Porque ele não tem o

terceiro critério que se

precisa para ser

considerado um planeta

2. Porque lá não há vida

existente

3. Porque soa mais

bonito “planeta anão”

que “planeta”.

4. Porque ele sempre

falava:

- Ah não!!!



Planetoides

São planetas anões que, por causa do seu tamanho,
deixaram de ser classificados como planetas.

Éris, por exemplo, era considerado o maior planeta
anão e o nono a orbitar o Sol.

A descoberta de Éris foi importante para a astronomia,
pois a partir dos estudos dele, foram definidos critérios
para classificar um astro em planeta.



fic - 5º ano a tarde
Rotação/translação/Lua

Rotação é o movimento que a 

Terra realiza em torno de si 

mesma.

O movimento de rotação gera 

o dia e a noite. Quando uma 

parte da Terra já fez o 

movimento de rotação, nesse 

lado é noite e no outro é dia.

Valentina

Maria

Matheus

A parte da terra que está virada para o sol iria ficar muito quente, 

e a outra parte que está longe do sol ficaria muito fria, que aí 

não seria possível ter vida na terra.

Mas o que aconteceria  se Não houvesse 

o movimento de rotação?



A Lua gira junto da Terra em volta do
Sol. realizando os movimentos de
translação e a rotação.

As fases da Lua ocorrem porque ela
não possui luz própria. Nós só a
vemos quando ela é iluminada pelo
Sol e reflete a sua luz. Como a Lua
está em órbita da Terra, durante
alguns momentos dessa trajetória a
face que permanece voltada para nós
não recebe luz do sol, ficando
totalmente no escuro. Conforme ela
vai progredindo em sua órbita em
torno da Terra, pouco a pouco sua
face voltada para nós vai recebendo
iluminação do Sol assim temos as
fases da Lua: crescente, cheia,
minguante e nova

Movimento de Translação da Terra

O movimento de 
translação é o 
movimento que a 
terra faz girando em 
torno do sol .

A Terra demora 365 
dias e 6 horas ou 
366 dias para 
completar uma volta 
completa ao  redor 
do Sol. 

Este movimento 
gera as estações do 
ano que são: 
primavera, verão  
outono inverno.

https://www.infoescola.com/sistema-solar/terra/


Até a próxima!!!!

Encerramos a primeira etapa do nosso trabalho, 
mas ainda temos muito a aprender sobre o 

assunto e trazer para vocês novas descobertas e 
experiências.

Nos vemos em breve na Fecriarte!!!!!

Até lá!



https://colegiohwr.com.br
contato@colegiohwr.com.br

(11) 5572-0128
Rua Guimarães Passos, 519 Vila 

Mariana - 04107-031 - São Paulo - SP

mailto:info@example.com
tel:+3211234567
https://goo.gl/maps/dfYWcXD5Upw

