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Hoje na História 

Desvendado o grande 

Mistério da longitude na 

navegação 

Um acontecimento importante 

é o desvendamento do grande 

mistério da longitude na 

navegação no dia 26 de 

Março de 1762, esse mistério 

foi resolvido quando um 

cronômetro orientou com 

sucesso o navio HMS 

Deptford de Portsmouth para 

a Jamaica. 

No século 3 a.C., o astrônomo 

grego Erastóstenes propôs o 

primeiro sistema de longitude 

e latitude. 

 

Descoberta Surpreendente 

 

A Nasa anunciou uma 

descoberta surpreendente 

sobre o Cinturão de Van Allen, 

que envolve a Terra. De acordo 

com a teoria de 1958, este 

cinturão seria formado por dois 

anéis de radiação, contudo, 

novos estudos mostraram que 

há mais um anel de radiação, 

identificados pela missão da 

sonda Van Allen, da agência 

espacial norte-americana. As 

análises revelaram a existência 

de estruturas e processos 

inesperados dentro dessa 

região perigosa no espaço. 

Viagem a Marte 

 

O magnata norte-americano 

Dennis Tito, que também se 

tornou o primeiro turista 

espacial, está por trás do 

financiamento de um projeto 

para enviar um casal de 

astronautas para a órbita de 

Marte. Denominado “Inspiration 

Mars”, o projeto não tem fins 

lucrativos e aproveitaria uma 

aproximação rara entre a Terra 

e o Planeta Vermelho. O 

lançamento do casal seria no 

dia 5 de janeiro de 2018, com 

sobrevoo em Marte em 20 de 

agosto do mesmo ano, e a 

volta á Terra no dia 21 de maio 

de 2019. 

CEF 02 (Paroquial) 

Um dos atrativos que temos 

em nossa escola é a casa de 

garrafas pet. Suas paredes 

todas feitas com as garrafas 

dando uma impressão de um 

lugar ecológico que deu como 

projeto abandonado um tempo 

depois, foi uma invenção de 

um dos nossos professores da 

integral, o Gilvan, que com 

essa ideia motivou os alunos 

a terem mais interesse pela 

reciclagem. 

Com a colaboração de todos 

foi possível fazer esse projeto, 

que hoje infelizmente está em 

declínio e provavelmente 

falido. Algum dia espero 

podermos voltar com esse 

projeto que motivou e uniu 

alunos e professores e se 

possível elaborar muitos 

outros. 

 

 

Muralhas da Babilônia 

Outro acontecimento 

importante que temos foi à 

descoberta das muralhas 

babilônicas no dia 26 de 

Março de 1889 pelo 

arqueólogo alemão Robert 

Koldewey, a maior fortificação 

urbana da antiguidade. 
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A Profecia 

 

Com a renúncia feita por Papa 

Bento 16, a suposta profecia 

de São Malaquias voltou a ser 

lembrada. Trata-se da 

“Profecia dos Papas”, que 

teria sido escrita em 1148 e é 

formada por 112 pequenas 

frases em latim que indicariam 

a quantidade de papas antes 

da destruição de Roma, do fim 

da Igreja Católica e do Mundo. 

Segundo sua “visão”, o 

próximo papa será o último 

antes do fatídico fim dos 

tempos 

Mistérios da ciência 

Por mais que a ciência como 

um todo avance a cada dia, 

ainda há muitas dúvidas a 

respeito de vários temas. 

Todos eles geram muitos 

debates. 

Para onde vai à matéria nos 

buracos negros?  

Para outro universo através 

dos buracos brancos? Não 

sabemos, buracos negros são 

tão misteriosos quanto 

a origem do universo. Quando 

atravessam o horizonte de 

eventos, muita matéria é 

infinitamente comprimida num 

espaço muito pequeno, e isso 

é totalmente incompreensível 

pelas leis da física. 

 

 

Nova “Super-Terra” 

A Nasa anunciou a 

descoberta de um “candidato” 

a planeta que reuniria as 

condições necessárias para o 

desenvolvimento da vida: 

trata-se de KOL 172.02, uma 

“Super-Terra”, que foi 

observada pelo telescópio 

Kepler. Este seria um dos 

corpos celestes mais 

parecidos com o nosso 

planeta, tanto no tamanho 

quanto no que diz respeito à 

estrela que este planeta 

orbita. 

O KOL 172.02 tem uma 

massa equivalente a 1,5 a da 

Terra. 
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Terremoto destrói cidades na Venezuela 

No dia 26 de março de 1812 era quinta-feira santa e os fiéis 

católicos estavam congregados nas igrejas; de repente se sentiu 

um forte movimento, era um terremoto e este destruiu as cidades 

venezuelanas e causou estragos em outros. O fato deixou um saldo 

de mais de 10 mil pessoas mortas e grande destruição material nos 

lugares que foram mais suscetíveis ao terremoto. 

Laboratório de 

informática 

Uma sala muito interessante 

que temos em nossa escola é 

a de informática, pois nela se 

encontram vários 

computadores que se um 

professor não decidir em suas 

aulas usá-los eles ficam 

inutilizados. Alguns ainda se 

encontram em plastificados. 

Na minha opinião, seria um 

meio de ensino mais eficaz e 

diversificado se usássemos 

eles constantemente. 

Ter um professor de 

informática para isso e inclui-

lo nas matérias já existentes 

seria uma ótima maneira de 

acabar com a inutilidade dos 

computadores e também 

porque hoje em dia a 

informática é muito importante 

no meio de vida das pessoas, 

ela está presente em quase 

todos os momentos delas. 
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