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O Cine Astronomia em 3D é uma atividade prática pela qual os participantes compreendem 

conceitos e assuntos relacionados sobre Astronomia e outras ciências. 

Os participantes passeiam entre os astros do Sistema Solar num ambiente caracterizado 

similar a uma sala de cinema. Nesse passeio virtual os participantes conhecem a respeito de 

vários temas da Astronomia, além de temas relacionados às ciências afins como: Geografia 

(conteúdos contidos na astronomia), Física (movimento e perspectiva), Matemática 

(geometria), Química (composição e elementos), e outras. 

Imagens da apresentação interativa em 3D, visualizadas com óculos anaglifo (lente vermelha e azul). 

  

 

O roteiro desse passeio-viagem é iniciado pela Via Láctea, em seguida chegando até o Sol e 

demais astros. Um a um são conhecidos, a partir de uma apresentação dinâmica e 

interativa, cada um dos astros do Sistema Solar, tais como o Sol, os planetas, luas, 

asteroides, cometas, planetas anões e etc. Dependendo da temática adotada pode ser 

abordado na apresentação temas como Exploração Espacial e Conquistas Espaciais 

(viagem à Lua e missões até Marte). 



 

  

O local no qual é realizada a atividade deve ser, preferencialmente, uma sala escura, com 

cadeiras suficientes para o número de participantes e dispor de um local para projeção (tela 

de projeção ou parede branca). 

 

 

Óculos 3D serão disponibilizados e as unidades desse material são 

disponibilizadas de acordo com o quantitativo de participantes. 

 

São realizadas sessões as quais duram 50 minutos cada, porém essa duração pode ser 

estendida ou reduzida dependendo da temática e assuntos contidos na apresentação. 

O público o qual pode participar é variado e contempla crianças, jovens e/ou adultos. A 

atividade pode ser realizada em lugares que possuírem a infraestrutura indicada como 

mencionado. 

Leve o Cine Astronomia em 3D até você! Passeie pelo Sistema Solar e aprenda Astronomia 

e outras ciências através dessa magnífica viagem! 

 



 


