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Exposición da Astronomía 

 
   1-Recomendamos empezar polo mural do sistema 

solar feito polo alumnado de Infantil. 
O noso planeta, a Terra (sinalarllo) forma parte dun 

conxunto de 8 planetas que xiran arredor dunha estrela (o Sol) 

 
   2-Repasamos o nome dos planetas. Podemos mirar polos que 

están colgados a veira do corredor (feitos polo alumnado de 1º 
ciclo), e ilos nomeando: 

Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e 
Neptuno. 

Xúpiter é o planeta máis grande.( Que o sinalen) 
Explicamos: O planeta máis fermoso é Saturno, polos seus aneis. 
Non vos parece? 

Antes de inventarse o telescopio, era o planeta coñecido máis 
lonxano, e a simple vista non parecía tan fermoso. 

A primeira persoa en observar os seus aneis foi….a ver si o 

adivinades: GALILEO. 
Canto máis cerca están os planetas do Sol, mais calor vai. 

Pregunta: 
 ¿Onde irá máis calor, en Mercurio, ou en Xúpiter? 
 
   3-Miramos  mural, e pedímoslle que sinalen o cinturón de 

asteroides (rochas) que orbitan entre Marte e Xúpiter. 

Calcúlanse uns 18.000 asteroides. 
 

   4-Biografía de Galileo (feita polo alumnado de 5º de Primaria). 
Parámonos no expositor, e lemos a información, seleccionándoa , 

segundo as idades. De todos xeitos, é interesante comentarlles 

que Galileo era “famoso “na súa época. 
 

   5- Vemos os dous murais (feitos polo alumnado de 6º 
de Primaria )que comparan a teoría xeocéntrica ( a terra 
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como centro do universo ), e a teoría heliocéntrica, de Copérnico 
e Galileo. 

 

   6- Lemos o cartaz (obra do alumnado de 4º curso) sobre os 
diferentes inventos que fixo Galileo e os comentamos. Galileo non 

inventou o telescopio, pero foi a primeira persoa en dirixilo ao 
ceo. 

 
   7-Lemos a información sobre a torre de Pisa, e explicamoslle 

qué tivo que ver Galileo con ela. ( cartaz feito polo alumnado de 

3º de Primaria). 
 

8- A continuación observamos os planetas colgados do teito (obra 
do alumnado de Infantil) co seu astronauta , e por último 

deixamoslle un tempo para curiosear os libros da exposición. 

 


