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Mesmo que a internet tenha sido criada para fins

militares como por exemplo o rastreio de informação, ela

posteriormente se tornou uma grande ferramenta de

comunicação a níveis globais. Hoje de forma aprimorada

temos acesso a essa rede nos mais variados locais,

tornando prático o acesso a informação e a construção

do conhecimento.

Antes o cenário de aprendizagem era o Professor como 

emissor da palavra e o Aluno ouvinte.

Depois da Internet, temos o Professor como mediador do 

conhecimento, enquanto Alunos se tornam coautores na 

busca da informação.

Fonte: www.todospelaeducação.org.br



O estudo da Astronomia não é obrigatoriamente parte da grade de ensino dos colégios isso torna mais difícil a
aprendizagem do tema pelos alunos dos níveis fundamentais e médio.

Segundo o livro O Fascínio do Universo o estudo dos astros vem de muito tempo e tem se provado cada vez
mais importante para o nosso futuro. Mais do que despertar o interesse por Física, Química, Biologia e
Matemática, inspirando os jovens a carreiras cientificas e tecnológicas. Mais do que isso, mostra ao cidadão de
onde viemos, onde estamos e para onde vamos [1]

"Nós, educadores, precisamos acompanhar essas

tendências e compreender de uma vez que, se não

levarmos as tecnologias aos nossos alunos, seremos

nós quem nos distanciaremos do novo formato de

Educação", afirma Tatiana Bertt

Fonte: Diário do Amapá



O Fascínio Do Universo

O programa de extensão do GEAstro desenvolve diversas atividades em Astronomia,
Astronáutica e Ciências Espaciais, tais como lançamento de foguetes, monitoramento,
observação e estudo de astros, cinema em Astronomia, dentre outros, destinados a alunos,
professores e a comunidade em geral, promovendo a integração da mesma e as diferentes
instituições de ensino com o meio acadêmico.











Educar com Tecnologia

O GEAstro, atinge um público na média anual de 600 pessoas, com isso nos dias atuais se faz
indispensável uma administração através de meios virtuais. Assim, com a criação do próprio
website foi possível envolver todas as ações do grupo e proporcionar um diálogo fácil entre toda
a comunidade envolvida.



http://www.pb.utfpr.edu.br/geastro/







A página de perfil da rede social Facebook tornou a comunidade em geral mais próxima do
grupo, muitas vezes foi possível acompanhar as atividades desenvolvidas em tempo real.



Ao explorarmos as ferramentas digitais disponíveis, buscamos melhores
resultados em qualidade de material divulgado e número de público
alcançado, promovendo uma constante expansão no exercer do ensino e
aprendizagem em Astronomia e demais ciências envolventes.
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Obrigado pela atenção de todos ! 


