apresenta:

Improviso e dramatização
no ensino das Ciências
Formadores:
João Dias
Ana Alves
Data: Novembro de 2020

Improviso e dramatização no
ensino das ciências
Proposta: Utilização do Teatro e do Improviso no Ensino
Como? Através da realização de um Debate sobre um tema relacionado
a Ciência com personagens pré-definidas
Porquê? Para promover a Comunicação, Interatividade e a Capacidade
de Argumentação dos alunos de uma forma envolvente e inovadora

Regras do Improviso
1. Divirtam-se!
2. Definição do P.R.O.L.
3. SIM!
4. “Erro” Vs. Escuta
5. Sim, E...
6. Foco na história
7. Esquecer todas as regras

O debate como ferramenta no
ensino das ciências
Introdução ao Tema para o Debate:
Satélites e Lixo Espacial

Introdução ao Tema para o Debate: Satélites e Lixo Espacial
Plano da apresentação
1. Porque precisamos de satélites artificiais?
2. Lixo espacial: ponto da situação
3. Riscos provocados pelo lixo espacial
4. O que se pode fazer ou deve ser feito?
5. Possíveis temas/perguntas para o debate

1. Porque precisamos de satélites artificiais?

•
•
•
•
•
•

Recolha e distribuição
de notícias
Internet
Telemóveis
Telemedicina
Educação à distância
Videoconferências

Deteção Remota /
Observação da Terra

Sistemas de
Navegação

Telecomunicações
•
•
•
•
•

Tecnologias de localização
de posição
Operações de busca e
salvamento
Mapeamento
Gestão de frotas
Serviços de Emergência

•
•
•
•
•

Prevenção de fogos
florestais
Previsões meteorológicas
Gestão da poluição
atmosférica
Planeamento urbano
Monitorização de
oleodutos

Serviços Geo
Espaciais
•
•
•
•
•

Observ. Astronómicas
Sistemas de vigilância e
reconhecimento
Serviços de rastreio
através da internet
Representações
topológicas em 3D
Defesa planetária

Acesso direto ao
Consumidor
•
•
•
•
•

Redes de banda larga
Televisão por satélite
Radiodifusão sonora
digital
Entretenimento
Interativo
Dispositivos portáteis
de vídeo e dados

2. Lixo Espacial: Ponto da situação
•

Desde 1957: Foram lançados 9456
satélites (aprox. 150 por ano)

•

Em 2017: 4635 satélites em órbita;
1738 dos quais ativos

•

Em 2020: 5744 satélites em órbita;
2666 dos quais ativos

Nota: O lixo não está à escala ;)

Conclusões:
• Nos últimos 3 anos, foram postos em
órbita 1109 satélites (> 1 / dia)
• 55% estão inativos e são lixo
espacial!
•

Lixo Espacial:
29 mil objetos > 10 cm
750 mil objetos entre 1 cm e 10 cm
166 milhões objetos entre 1 mm e 1 cm

3. Riscos provocados pelo Lixo Espacial
• Risco de re-entrada de objetos espaciais fora de controle
• Risco de colisão com satélites ou sondas espaciais em atividade
• Risco de colisão com missões espaciais tripuladas
• Inviabilidade de lançar
novas missões espaciais*

*Efeito de Kessler:
Se a mitigação do lixo espacial não for feita de forma adequada, as viagens no Espaço
poderão tornar-se impossíveis. Sucessivas colisões podem provocar reações em cadeia
envolvendo os satélites e outros objetos que se encontrem em órbita em torno da
Terra. Este fenómeno tem o nome de efeito de Kessler.

Esfera com 1,2 cm de diâmetro perfurou o revestimento de
18 cm de um satélite a uma velocidade de 6,8 km/s!

4. O que se pode fazer ou deve ser feito?
• Minimizar o lançamento de objetos no Espaço
o Colocação de objetos em órbita durante curtos intervalos de tempo
o Evitar o lançamento de objetos com missões “menores” ou redundantes

• Evitar as colisões: Gestão do tráfego espacial
o Satélites com capacidade de tomar medidas de segurança/evasão imediatas
o Rastreio de satélites em movimento em órbitas próximas

• Eliminação de satélites velhos e inoperacionais
o Mecanismos ativos e passivos de mudança de órbita
o Regra dos 25 anos: a maior parte dos satélites em órbitas abaixo dos 620 km
decompõem-se de forma natural
o Recolha e eliminação direta de satélites no Espaço
o Maior controle na re-entrada na atmosfera

• Desativação de satélites velhos e obsoletos

o Evitar o armazenamento de energia em baterias, reservatórios, acumuladores, etc.

5. Possíveis temas/perguntas para o debate
1.

Ciência e Tecnologia: O maior perigo é sem dúvida
provocado pelos pequenos objetos. Como poderemos
removê-los?

2.

Política: Quem deve estar à frente da resolução do
problema? As Nações Unidas, as agências espaciais,
o governo, ...?

3.

Economia: Em que medida o lixo espacial pode ajudar
a criar novas oportunidades comerciais e novos
postos de trabalho?

4.

Direito Espacial: Qual deve ser a nossa prioridade? Gerir
o tráfego dos objetos espaciais, eliminá-los ou lançar
menos satélites no futuro?

5. ...?

https://www.youtube.com/watch?v=oMTOo-3p-T4&t=3s

3... 2... 1... E vamos ao debate J

