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Janeiro chegando! Férias anunciadas! Descanso e diversão obrigatórios!   
Faremos viagens planetárias, estelares, lunares e cósmicas? Claro que sim!!!  

 
Mas, em 2021 a Programação de Férias do Planetário de Vitória será diferente! Não deixaremos de estar perto de você, porém ainda de forma 

remota – online, por conta do Isolamento Social e dados estatísticos evidenciados da Pandemia Covid-19 em nosso Estado nos últimos dias. 
 

A Programação Especial de Janeiro 2021 do Planetário de Vitória, está super interessante, e atendendo a todas as idades! Desde os pequenos 
aos adultos que se interessam pelo Universo, Astronomia, Sistema Solar e Meio Ambiente! 

 
Ela acontecerá durante todo o mês de janeiro (05 a 28), nas terças e quintas-feiras, às 14h (sessão de planetário destinada ao público infantil) 

e 16h (sessão de planetário destinada aos maiores)! Para seu acesso, divulgaremos os links no site do Planetário – 
https://planetariodevitoria.ufes.br  – na véspera do atendimento.  

 
Participe, com certeza fará belíssimas viagens ao Universo nesse período!  E, quando estivermos em segurança para um encontro presencial, 

estaremos te esperando em nosso espaço físico, que fica localizado no Campus da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, em 
Goiabeiras – Vitória/ES.  

 
Aproveite nossa programação! 

 

 
 



 

Data Horário  Sessão de 
planetário   

Sinopse  

05/01 
(terça-feira) 

14h Brincando de 
Astronáutica 

Diversas curiosidades que fazem parte do universo infantil em relação à vida 
do astronauta, seus equipamentos e suas aventuras espaciais serão 
apresentadas nesta divertida sessão. A partir de 4 anos. 

16h A Lua e a vida 
na Terra 

Nosso satélite natural, segundo astro mais brilhante do céu, entenda suas 
fases e sua influência sobre as marés que ocorrem em nosso planeta. A partir 
de 11 anos. 

07/01 
(quinta-feira) 

14h Sementes de 
Esperança 

O planeta Terra vive uma crise hídrica e torna-se necessário a 
conscientização do homem para sua preservação. A partir de 4 anos. 

16h Sistema Solar: 
uma viagem 

entre os 
planetas 

Através de imagens reais e animadas podemos conhecer os principais astros 
que compõem o Sistema Solar, como: o Sol, os planetas, os satélites naturais, 
asteroides e cometas. Uma verdadeira viagem de beleza, curiosidade e 
conhecimento. A partir de 11 anos. 

12/01 
(terça-feira) 

14h Quando a Lua 
tomou chá de 

sumiço 

Não é segredo para ninguém que, desde que o mundo é mundo, a Lua tem 
um sem-fim de afazeres que inclui: iluminar a noite dos terráqueos, reger as 
marés, embalar os namorados, inspirar os poetas... Tudo isso enquanto dá 
voltas e mais voltas ao redor da Terra. A partir de 4 anos. 

16h A água e a sua 
história no 
Universo 

Nesta sessão abordaremos a importância, formas de preservação e uso 
consciente de um dos maiores recursos naturais do Universo: a água! A partir 
de 11 anos. 

14/01 
(quinta-feira) 

14h Universo na 
mente das 
crianças 

Através de imagens reais e animadas podemos conhecer os principais astros 
que compõem o Sistema Solar, como: o Sol, os planetas, os satélites naturais, 
asteroides e cometas. A partir de 5 anos. 

16h Astronomia 
Cultural 

Tupinikim e 
Guarani 

A sessão busca trabalhar com a percepção do céu e dos astros para os 
povos Guarani e Tupinikim do estado do Espírito Santo. Além de focar na 
percepção do céu, de seus astros e da influência dos mesmos com a Terra, 
também visa desconstruir certos olhares para com a cultura indígena, 
principalmente a ideia de homogeneidade da mesma. Também busca criar 
uma ligação maior com o céu, mostrando um sentido de integração com a 
natureza presente na cultura desses povos. A partir de 12 anos. 

19/01 
(terça-feira) 

14h A água no 
planeta... O que 
fazer se faltar?! 

Nesta sessão abordaremos a importância, formas de preservação e uso 
consciente de um dos maiores recursos naturais do Universo: a água! A partir 
de 9 anos. 



16h A Lua e a vida 
na Terra 

Nosso satélite natural, segundo astro mais brilhante do céu, entenda suas 
fases e sua influência sobre as marés que ocorrem em nosso planeta. A partir 
de 11 anos. 

21/01 
(quinta-feira) 

14h Brincando de 
Astronáutica 

Diversas curiosidades que fazem parte do universo infantil em relação à vida 
do astronauta, seus equipamentos e suas aventuras espaciais serão 
apresentadas nesta divertida sessão. A partir de 4 anos. 

16h Sistema Solar: 
uma viagem 

entre os 
planetas 

Através de imagens reais e animadas podemos conhecer os principais astros 
que compõem o Sistema Solar, como: o Sol, os planetas, os satélites naturais, 
asteroides, e cometas. Uma verdadeira viagem de beleza, curiosidade e 
conhecimento. A partir de 11 anos. 

26/01 
(terça-feira) 

14h Sementes de 
Esperança 

O planeta Terra vive uma crise hídrica e torna-se necessário a 
conscientização do homem para sua preservação. A partir de 4 anos. 

16h A água e a sua 
história no 
Universo 

Nesta sessão abordaremos a importância, formas de preservação e uso 
consciente de um dos maiores recursos naturais do Universo: a água! A partir 
de 11 anos. 

28/01 
(quinta-feira) 

14h Quando a Lua 
tomou chá de 

sumiço 

Não é segredo para ninguém que, desde que o mundo é mundo, a Lua tem 
um sem-fim de afazeres que inclui: iluminar a noite dos terráqueos, reger as 
marés, embalar os namorados, inspirar os poetas... Tudo isso enquanto dá 
voltas e mais voltas ao redor da Terra. A partir de 4 anos. 

16h Astronomia 
Cultural 

Tupinikim e 
Guarani 

A sessão busca trabalhar com a percepção do céu, e dos astros para os 
povos Guarani e Tupinikim do estado do Espírito Santo. Além de focar na 
percepção do céu, de seus astros e da influência dos mesmos com a Terra, 
também visa desconstruir certos olhares para com a cultura indígena, 
principalmente a ideia de homogeneidade da mesma. Também busca criar 
uma ligação maior com o céu, mostrando um sentido de integração com a 
natureza presente na cultura desses povos. A partir de 12 anos. 

 


