
A bandeira do Brasil possui uma verdadeira carta celeste! 

Agora você pode ter essa carta e ver as constelações presentes nela! Vamos usar essa carta para 
construir uma luneta pra você observá-las? 

Mas antes chame um adulto para te ajudar. Se estiver na escola, o professor estará com você! 

 
Veja os materiais: 

1 rolo de papel toalha (também pode usar o de papel higiênico) 

Tinta guache preta 

Pincel  

Lápis de cor, giz de cera ou canetinha azul 

Tesoura sem ponta 

Fita adesiva ou cola branca 

Moldes impressos da carta celeste da bandeira do Brasil, disponíveis aqui pra você. 

Uma agulha ou alfinete, mas esse quem usa é o adulto, tá? 

Vamos montar: 

Pinte o rolo de papel toalha com a tinta guache preta usando o pincel. Deixe-o bem bonito, hein? Pois 
ele será sua luneta. Espere secar. 

CONSTELAÇÕES DA BANDEIRA DO BRASIL



Depois de impresso, recorte o molde da carta celeste da bandeira do Brasil bem ao redor da linha 
externa e pinte de azul.  

Veja que ela tem várias linhas dentro desse círculo. São as abas. Faça um corte nessas linhas, mas não 
retire elas. Depois dobre-as para baixo. 



Peça ao adulto que use a agulha ou alfinete para fazer furos em cada uma das estrelas da bandeira.

Coloque a carta celeste em uma das aberturas do seu tubo de papel já seco. Os desenhos da bandeira 
ficarão virados para fora. 

As abas que você cortou e dobrou, cole-as no tubo ou pode passar a fita adesiva sobre elas, fixando 
bem. As abas podem ficar do lado de fora do tubo mesmo! Usar a fita adesiva é mais rápido e prático. 
Mas você escolhe o que usar. 

Está pronta! Para conseguir ver as estrelas como se fosse no céu, aponte a luneta para a luz. Assim 
você terá a representação do céu do dia 15 de novembro de 1889, às 8:30 da manhã, dia da Procla-
mação da República. 

ATENÇÃO! 
NÃO APONTE SUA LUNETA PARA O SOL. É PERIGOSO! 



Aqui estão os moldes para você fazer sua atividade! 


