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Olhar para cima e ver o céu – presente diário da natureza!!!

Olhar o céu sempre foi uma atividade praticada pelo ser humano, desde muito antigamente, principalmente durante
a noite.

Se você estiver num lugar com pouca iluminação, ou seja, longe de uma grande cidade, se surpreenderá com tantos
pontinhos luminosos que você pode observar. Já viveu essa experiência?

Olhar o céu sempre foi uma atividade praticada pelo ser humano, desde muito antigamente, principalmente durante
a noite.

Se você estiver num lugar com pouca iluminação, ou seja, longe de uma grande cidade, se surpreenderá com tantos
pontinhos luminosos que você pode observar. Já viveu essa experiência?

Um guia para a observação do céu.

Observe a imagem ao lado. Você nota vários
pontinhos claros? Eles estão representando os pontinhos
luminosos que você vê no céu: as estrelas.

A imagem pode nos ajudar a reconhecer algumas
estrelas. É muito importante saber que cada mês possui um
céu diferente. Isto ocorre porque o planeta, como você já
sabe, está em constante movimento.

Localize, na imagem ao lado,
aquelas três estrelas que ficam bem
juntas e são conhecidas como as
Três Marias: são aqueles três
pontinhos bem próximos que
aparecem ligados.

Observe que, a partir das Três
Marias, você pode encontrar Sírius.
Do outro lado você pode encontrar
Aldebarã, também chamada de
Aldebaran.

Localize, na imagem ao lado,
aquelas três estrelas que ficam bem
juntas e são conhecidas como as
Três Marias: são aqueles três
pontinhos bem próximos que
aparecem ligados.

Observe que, a partir das Três
Marias, você pode encontrar Sírius.
Do outro lado você pode encontrar
Aldebarã, também chamada de
Aldebaran.
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Muitas vezes, ao observarmos o céu, algumas estrelas parecem estar agrupadas, formando figuras. Esses grupos de 
estrelas são chamados de constelações. Veja a imagem de uma constelação:

1- Qual é o nome da imagem da constelação ao lado?
__________________________________________

2- A que  imagem ela se assemelha? 
__________________________________________

Marcos Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro a
viajar ao espaço. Ele foi a bordo da nave espacial russa
Soyuz. A decolagem ocorreu no dia 29 de março de 2006
com destino à Estação Espacial Internacional. O retorno
do astronauta brasileiro ocorreu no dia 8 de abril de 2006,
após 10 dias de sua decolagem.

ipitanga.com

Para saber mais sobre a Constelação do Cruzeiro do Sul, acesse
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/o-cruzeiro-sul.htm

OBSERVANDO O CÉU... 

www.apolo11.com 
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OBSERVANDO O CÉU...

Os primeiros navegadores se lançaram ao descobrimento de novas terras

olhando o céu. Eles criaram instrumentos para não se perderem no mar e

utilizavam as estrelas como guia. Afinal, eles tinham que navegar por vastos

oceanos e não existiam os satélites artificiais que são usados no GPS.

Os primeiros navegadores se lançaram ao descobrimento de novas terras

olhando o céu. Eles criaram instrumentos para não se perderem no mar e

utilizavam as estrelas como guia. Afinal, eles tinham que navegar por vastos

oceanos e não existiam os satélites artificiais que são usados no GPS.

O astrolábio é um instrumento muito antigo usado para medir e

prever as posições dos corpos celestes, como as estrelas, os

planetas, a Lua e o Sol. Ele foi utilizado como instrumento,

principalmente, durante o período das grandes navegações.

O astrolábio é um instrumento muito antigo usado para medir e

prever as posições dos corpos celestes, como as estrelas, os

planetas, a Lua e o Sol. Ele foi utilizado como instrumento,

principalmente, durante o período das grandes navegações.

Observando o céu e as suas diferenças, em cada mês, os povos criavam calendários e, com essas informações,

podiam escolher a melhor época para plantar e navegar.

Nos dias de hoje, existem poderosos instrumentos de observação dos astros,

como, por exemplo, telescópios, foguetes, estações espaciais utilizados pelos

astrônomos.

Os astrônomos são cientistas que se dedicam à Astronomia, que é o estudo dos

astros como o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas...
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Procure, na internet, a carta celeste deste mês. Faça uma nova observação do céu.

Desenhe, no espaço abaixo, os astros que você conseguiu observar.

Nas cartas celestes é possível identificar as constelações e outros astros.

TELESCÓPIO HUBBLE
www.mundowalmart.com.br
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OBSERVANDO O CÉU COM 
TELESCÓPIOS...

Na cidade do Rio de Janeiro, temos
lugares bem interessantes, como os
Planetários da Cidade e o Museu de
Astronomia, que oferecem ao público
programas de observação do céu.
Nesses lugares, além de observar o céu,
com auxílio de telescópios, você encontra
filmes e exposições sobre Astronomia.

Combine com seu Professor e
realize uma visita a esses lugares.

O telescópio é um instrumento utilizado para a observação
dos corpos celestes, como estrelas e planetas. Por meio dos
telescópios, é possível perceber detalhes desses corpos, que,
apenas com os nossos olhos, não seríamos capazes de ver.

Existem vários tipos de telescópios e, até mesmo, telescópios
fora do nosso planeta, como é o caso do telescópio Hubble, que
nos envia imagens diretamente do espaço.

Para você ver o céu deste mês, acesse os
sites abaixo e procure carta do céu deste
mês. Observe, novamente, o céu e
perceba as diferenças. Acesse

http://www.planetariodorio.com.br/

http://www.zenite.nu/

http://www.on.br/

Para você ver o céu deste mês, acesse os
sites abaixo e procure carta do céu deste
mês. Observe, novamente, o céu e
perceba as diferenças. Acesse

http://www.planetariodorio.com.br/

http://www.zenite.nu/

http://www.on.br/

O CÉU DO MÊS
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Pesquise, em revistas e sites, os instrumentos modernos para a observação do céu. Cole, 
aqui, os nomes e as imagens dos instrumentos pesquisados por você.

Pesquise e cole imagens do nosso planeta fotografado  do espaço.

No site 
http://www.obse
rvatório.ufmg.br/

hubble2.htm, 
encontramos as 
mais belas fotos 

do Universo, 
obtidas pelo 
telescópio 

Hubble. Vale a 
pena conferir!

1.http://chc.cienciahoje.u
ol.com.br/um-
aniversario-espacial/

2.http://chc.cienciahoje.u
ol.com.br/exo-quem/

3.http://chc.cienciahoje.u
ol.com.br/explorando-
plutao/ 
4.http://chc.cienciahoje.u
ol.com.br/olhe-para-o-
ceu/
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http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/07/

Os cientistas explicam que o termo “meteoro” se
refere ao rastro luminoso provocado pela entrada de um
corpo celeste na atmosfera. Costumamos chamá-los de
estrela cadente. Já os pedaços menores, que podem
atingir a superfície da Terra, são chamados de meteoritos.

Os cientistas explicam que o termo “meteoro” se
refere ao rastro luminoso provocado pela entrada de um
corpo celeste na atmosfera. Costumamos chamá-los de
estrela cadente. Já os pedaços menores, que podem
atingir a superfície da Terra, são chamados de meteoritos.

QUEDA DE GRANDES METEORITOS MUDOU 
A HISTÓRIA DO PLANETA!

Alguns cientistas defendem a hipótese de que a causa
da extinção dos dinossauros foi provavelmente a queda na
Terra de um grande meteoro.

www.efeitoazaron.com

O maior meteorito brasileiro pesa mais 
de 5000 quilos, o BENDENGÓ. Ele 
pode ser visto no Museu Nacional, na 
Quinta Boa Vista.

Você vai encontrar muita informação sobre esses assuntos. 
Veja nos sites:  
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/voce-ja-viu-a-queda-de-um-meteoro/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/em-busca-de-ets/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/a-maior-extincao-da-historia-da-terra/

Você vai encontrar muita informação sobre esses assuntos. 
Veja nos sites:  
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/voce-ja-viu-a-queda-de-um-meteoro/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/em-busca-de-ets/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/a-maior-extincao-da-historia-da-terra/

No ano passado, um meteorito caiu na Rússia e deixou feridos. 
A queda de meteoritos na Terra é comum. Nós é que, muitas 
vezes, nem  percebemos.    

Uma chuva de meteoritos foi visível em condição
de céu limpo e longe da claridade das grandes cidades,
entre 21 de julho até 23 de agosto de 2014. Esse
fenômeno não é tão raro como se possa pensar.
Existem cientistas que procuram os meteoritos que
caem para estudá-los.

Perseidas é uma famosa chuva de meteoros que
ocorre anualmente por volta de 11, 12 e 13 de agosto. É
possível observar num céu escuro mais de 100
meteoros por hora.

Uma chuva de meteoritos foi visível em condição
de céu limpo e longe da claridade das grandes cidades,
entre 21 de julho até 23 de agosto de 2014. Esse
fenômeno não é tão raro como se possa pensar.
Existem cientistas que procuram os meteoritos que
caem para estudá-los.

Perseidas é uma famosa chuva de meteoros que
ocorre anualmente por volta de 11, 12 e 13 de agosto. É
possível observar num céu escuro mais de 100
meteoros por hora.
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OBSERVANDO O CÉU: OS METEOROS
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O UNIVERSO

Mesmo sem telescópio, quando observamos o céu, em 
uma noite com poucas nuvens,  o que vemos?

__________________________________________________
__________________________________________________

O Sol ilumina a Terra e é visto por nós durante o dia.
O Sol é uma estrela.
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Ao observarmos o céu, principalmente à noite, podemos ver corpos celestes a que chamamos de astros.  Muitos astros 

que vemos durante a noite são estrelas. Elas possuem luz própria e, por isso, são chamadas de astros luminosos.

Existe uma grande quantidade de estrelas, no universo,
de diferentes tamanhos.
As estrelas são astros luminosos.

Existe uma grande quantidade de estrelas, no universo,
de diferentes tamanhos.
As estrelas são astros luminosos.
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O universo é formado por astros e outros corpos celestes como
asteroides e cometas e pelo espaço que existe entre esses corpos.

PLANETAS GIRANDO EM TORNO DO SOL

No universo, existem astros que não possuem luz própria e por
isso são chamados de astros iluminados. Entre esses astros estão os
planetas. Os planetas giram em torno de uma estrela, o Sol.
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Existem diversas 
galáxias no universo, 
sendo que uma delas 
é a VIA LÁCTEA, na 
qual está localizado o 
nosso sistema solar.

Nosso planeta Terra gira em torno do Sol.

Na imagem acima você vê todos os 
planetas que giram em torno do Sol.

VIA LÁCTEA

Galáxia é um sistema estelar que contém
bilhões de estrelas, poeira, gás e outros
aglomerados estelares. A Via Láctea é a
galáxia a que pertence o Sistema Solar, é
uma entre mais de um bilhão de galáxias
existentes no universo.

LUA - O SATÉLITE NATURAL DA TERRA

No universo, existem satélites naturais, 
astros iluminados que giram ao redor de
planetas, como por exemplo a Lua que 
não possui luz própria.

O UNIVERSO
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O SISTEMA SOLAR

O SISTEMA SOLAR é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um se
mantém em sua respectiva órbita, em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo Sol, estrela que possui massa
muito maior que a de qualquer outro planeta desse sistema.

Planetas que compõem o Sistema Solar : Mercúrio, Vênus, Terra, Marte,
Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Acesse este site e faça uma
viagem ao Sistema Solar:
http://portaldoprofessor.mec.g
ov.br/storage/recursos/9584/Si
stema%20Solar.swf.
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Na imagem ao lado, observamos uma representação 
do Sistema Solar. 

1- Assinale na imagem, com um X, a representação 
do  Sol. 
2- De que maneira escolheu sua resposta?
________________________________________
________________________________________

w
w

w
.fotoim

agenes.org

X

A órbita dos planetas

Você observou que cada planeta está
desenhado sobre uma linha?

Essa linha representa a trajetória, o caminho,
que cada planeta faz ao redor do Sol.

Essa trajetória é conhecida como órbita do
planeta.
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Observe a figura abaixo. Ela mostra uma parte do Sol com os 8 planetas ao seu redor.

Existe uma organização no espaço

w
w

w
.sobiologia.com

.br

Quando vemos a organização do Sistema Solar, podemos perceber algumas diferenças entre os planetas, 
tanto no que se refere  ao seu tamanho quanto à sua distância em relação ao Sol.
Que diferenças você observa entre a Terra e Júpiter?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

capinarem
os.com

Que até 2006 o Sistema Solar
tinha 9 planetas e não 8? É
verdade! Um pequeno astro era
considerado um planeta como os
outros. Ele era o menor e mais
distante planeta do Sol. Depois de
muitos estudos os astrônomos
decidiram que o Sistema Solar teria
um planeta a menos. Estamos
falando de Plutão.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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________

13

Observe a imagem abaixo, comparando-a com a da página anterior.

Agora, vamos lá!

1- Escreva o nome dos planetas do Sistema Solar que estão presentes na imagem. 

2- Pinte o Sol de amarelo.

3- Pinte os cinco planetas. 

4- Assinale, com um X, o planeta Terra.

Durante um tempo acreditou-se que a Terra
era o centro do Universo e do Sistema
Solar. Pensava-se que o Sol e os outros
planetas giravam em torno do nosso planeta
Terra. Hoje, sabemos que os planetas,
asteroides e cometas giram ao redor do Sol.

w
w

w
.japassei.pt

Recapitulando...

________

________

________

________
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NOME DO PLANETA MAIOR OU MENOR QUE A TERRA MAIS PRÓXIMO OU MAIS DISTANTE DO SOL

Complete a tabela dos planetas, comparando o tamanho e a distância destes planetas em relação ao Sol. Para
comparar, utilize o planeta Terra como referência. Escreva maior ou menor que a Terra e mais próximo ou mais distante
do Sol.

Mercúrio

Vênus

TERRA
Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Netuno

TABELA DOS PLANETAS

14
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O PLANETA TERRA

É o terceiro planeta mais próximo do Sol. É rochoso, a sua atmosfera é composta de diferentes tipos de gases e
a sua temperatura média é de, aproximadamente, 15 ºC.

A Terra é o único planeta do Sistema Solar que apresenta condições para a existência de seres vivos.
Na imagem abaixo, você pode ver a Terra e a Lua. A Lua, como já sabemos, é o satélite natural do planeta Terra.
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2008 - ANO INTERNACIONAL DO PLANETA TERRA
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) determinou: 2008 Ano Internacional do Planeta

Terra. Dessa forma, a ONU chamou a atenção da população mundial para a necessidade de preservação dos recursos
naturais de nosso planeta e a busca por um desenvolvimento sustentável.

ESTE É O NOSSO 
PLANETA. 

PRECISAMOS 
PRESERVÁ-LO!!!

ESTE É O NOSSO 
PLANETA. 

PRECISAMOS 
PRESERVÁ-LO!!!
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O PLANETA TERRA

O PLANETA AZUL

Oceanos e mares – 97,30%
Água doce – 2,7%

A 
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AS
A.

A água é fundamental para a manutenção da vida na Terra.

Apesar da maior parte de nosso planeta ser coberto 

por água, apenas uma pequena parte é de água doce.

É esta pequena parte de água doce   que utilizamos 

para todas as atividades humanas.
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A Terra é muito mais que um simples ponto
azul perdido no espaço. É a nossa casa no universo.
Na verdade, é o único ponto do universo em que há
a certeza de vida.

As condições para a existência de vida
dependem, em grande parte, da presença de água
nos oceanos e na atmosfera.

É por causa da água que nosso planeta é azul!
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Elabore cartazes, com recortes de jornais 
e revistas, sobre a importância do uso 

sustentável de água e o risco para todos 
de seu desperdício. 

Converse com as pessoas (da escola e/ou 
de  sua casa)  sobre  o uso consciente 

desse recurso natural.

http://w
w

w
.m

anausam
biental.com

.br/econom
ia-de-agua-dicas-para-consum

ir-sem
-desperdicios

COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA

Para saber mais sobre o tema, acesse
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/a-agua-
do-planeta-vai-acabar/

ESPAÇO
CRIAÇÃOFIQUE DE OLHO NAS DICAS 

DE ECONOMIA

17
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Consiga um pião e faça-o rodar. Descreva
o movimento feito pelo pião, que é semelhante a
um dos movimentos realizados pela Terra:

_______________________________________

18

MOVIMENTOS DO PLANETA TERRA

colegioweb.com.br

Não percebemos os movimentos que
a Terra realiza porque nos movimentamos
junto com o nosso planeta.

O planeta Terra realiza
movimentos no espaço. Um
movimento que é considerado bem
parecido com o que você observou
na experiência do pião, é o
MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. A
Terra gira em torno de si mesma.
Esse movimento é responsável
pela ocorrência dos dias e das
noites.

Vamos entender o movimento de ROTAÇÃO.
Materiais
- globo terrestre
- lâmpada de abajur ou lanterna
Procedimento
Apague a luz e escureça o ambiente, para que fique sem luminosidade.
Gire o globo terrestre e acenda a luz, conforme a ilustração abaixo.
O globo terrestre está representando o planeta Terra e a lâmpada, o Sol.

a)  A lâmpada consegue iluminar  todos  os  lados do globo? 
______________________________________________

educador.brasilescola.com

b) Enquanto o lado do globo, que está voltado para a
lâmpada , está iluminado, o que ocorre com o outro lado do globo? 
_________________________________________

c) Em qual dos dois lados podemos afirmar que o dia está
representado?
__________________________________________________

Assim, no lado 
iluminado é dia, no 
lado com sombra, é 
noite.

Agora,responda:
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Você já ouviu dizer que quando é dia aqui, no Brasil, no Japão já é noite?

19
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http://revistaguiafundam
ental.uol.com

.br/

Acontece com nosso
planeta a mesma coisa que
você viu na página
anterior.
A fonte de luz só consegue
iluminar um lado de cada
vez.

1- Na imagem ao lado, o que a lâmpada está representando?

________________________________________________

2- E o que está representando o planeta Terra?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

3- Faça uma comparação com  o que está acontecendo no esquema 
e o que acontece com o planeta Terra.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Recapitulando...
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O TEMPO E O SOL.....

RELÓGIOS DE SOL

Todas as fotos desta página são em lugares ao ar livre, onde se 
pode receber a luz do Sol. Nestas imagens, você percebe um grande 
ponteiro com números em volta. 

Elas mostram relógios de sol que marcam a hora. Mas não é o 
ponteiro que se movimenta nesses relógios.

Observe, atentamente, as imagens , converse com seus colegas e 
com o seu Professor e responda  à seguinte questão:

Como será que os relógios de sol conseguem marcar as horas se 
o ponteiro não se move?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Podemos perceber o movimento de rotação da Terra.

www.panoramio.com 
www.panoramio.com 

Para responder, acesse os sites

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/experimenta
ndo-um-relogio-de-sol/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/como-foi-
criado-o-relogio-de-sol/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/um-relogio-
diferente/

Leia o texto com atenção!

w
w

w
.panoram

io.com
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Vamos montar nosso próprio relógio de sol?

É possível compreender o mecanismo do relógio de sol, montando um experimento bem simples.  
Vamos acompanhar o que acontece com a sombra de um palito de churrasco ou de um canudo durante as 
horas do dia?

O material de que você vai precisar é bem simples:

uma tesoura sem ponta 
um canudo ou  um palito de churrasco 
uma cartolina
régua

Recorte, na cartolina, com uma tesoura sem ponta, um círculo de, mais ou menos 30 cm de diâmetro.
Agora, você precisa encontrar um local que fique iluminado durante todo o dia para deixar o seu “relógio 

de sol”. 

Com o auxílio do seu Professor faça um furo bem no centro do mostrador, onde será preso  o canudo ou o 
palito de churrasco.

navegandopelouniverso..com

canudo

mostrador

ESPAÇO
CRIAÇÃO
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Como fazer o seu registro das horas/tempo, utilizando seu novo relógio?

Usando uma régua, você vai marcar onde aparece a sombra do canudo ou do palito no mostrador .  
É muito importante que você faça as observações das sombras no mesmo dia e não tire o seu mostrador do 

lugar em que está (ao ar livre).
Você deve observar e marcar o local da sombra desde o momento em que você colocou o relógio ao ar livre. 
Inicie o seu experimento pela manhã. Se possível, observe o que acontece com a sombra às 12 horas em 

ponto! 
Depois, escolha um horário à tarde para fazer nova marcação. 
Marque os horários em que você observou o relógio,  no quadro abaixo:

HORA DO RELÓGIO O QUE ACONTECEU COM A 
SOMBRA DO CANUDO/PALITO?

Momento  1 - manhã

12 horas

Momento 2 - tarde

O TEMPO E O SOL...
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Até parece que o Sol mudou de lugar, não é mesmo?

Até dizem que o sol nasce de um lado ao amanhecer e descansa, ao anoitecer, do
outro lado. Mas nós já sabemos que é a Terra que se movimenta.

O TEMPO E O SOL...

M
odificado de w

w
w

. saopaulofazescola.org.br

23

Vamos começar a entender por que a sombra do canudo/palito mudou de lugar?

Temos a impressão de
que o Sol se
movimenta porque
estamos nos movendo
junto com a Terra.
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Podemos perceber o movimento de rotação da Terra

Veja as imagens abaixo. São fotos do estádio do Maracanã, tiradas em diferentes horários.

w
w

w
.veja.abril.com

.br

1. O que você observa quando compara as áreas sombreadas?

___________________________________________________________________________________

2. Como você explica a diferença entre as áreas sombreadas?

___________________________________________________________________________________

3. O Sol está no ponto mais alto do céu às 12 horas. Qual foto foi tirada no horário próximo do meio dia?

___________________________________________________________________________________

4. Como chegou a esta conclusão?

___________________________________________________________________________________

1 2 3
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NOITE

DIA

SOL

DIA

NOITE
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Eixo

O movimento de rotação é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra.
Enquanto a Terra gira, ao redor de seu eixo, é dia na metade do planeta que fica voltada para o Sol e
é noite na metade que não recebe luz. Se somente uma parte do planeta fosse sempre voltada para
o Sol, sua temperatura seria muito elevada, enquanto o outro lado seria muito frio.

Os movimentos que a Terra realiza
no espaço vão explicar como medimos o
tempo. Vamos estudar dois desses
movimentos: o movimento de ROTAÇÃO
e o movimento de TRANSLAÇÃO.

Como são formados os dias e as noites?

TERRA – UM PLANETA EM MOVIMENTO

O movimento de rotação forma os dias e as noites. O 
tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em 
torno dela mesma é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos.

Durante esse movimento, uma parte da Terra fica 
voltada para o Sol, caracterizando o dia, enquanto a outra 
fica oposta ao Sol, caracterizando a noite.

NOITE



Ciências - 5.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 26

Esse é o movimento da Terra, semelhante ao realizado 
pelo pião. O pião gira ao redor de si mesmo.

O Planeta Terra possui um movimento que é considerado bem
parecido ao movimento que observamos quando o pião está
rodando. Esse é o movimento de ___________________________.

http://galileu.globo.com

Rotação da TerraResponda às perguntas:

1) Quanto tempo nosso planeta demora para fazer o movimento de rotação? 
_________________________________________________

2) Qual a relação entre esse movimento e a existência dos dias e das noites?

________________________________________________________

________________________________________________________

Recapitulando...

Você já percebeu que não é uma coincidência o movimento de rotação da Terra durar 24 horas.

Na verdade, o intervalo de tempo de um dia é definido por este movimento.

De acordo com esse movimento, é que estaremos no período do dia ou da noite.

TERRA – UM PLANETA EM MOVIMENTO - OS DIAS E AS NOITES 

O planeta Terra possui uma linha imaginária, chamada de eixo terrestre, que vai
de um Polo ao outro. No centro, existe outra linha imaginária chamada de
Equador que divide a Terra em dois hemisférios: o Norte e o Sul.

w
w

w
.horadebrasilia.com

Linha do 
Equador
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A TERRA E A LUA... 

MARTE E SEUS DOIS SATÉLITES

Data da observação / /
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Observe as imagens abaixo.  Todas elas retratam a Lua.
2 . Você reconhece alguma Lua, parecida com a que você desenhou? 
3. Circule a figura semelhante àquela que você observou e escreva em que fase a Lua está no dia de hoje?_____________

1. Observe o céu e procure a Lua. Agora, desenhe como você está vendo a Lua hoje.

Em nossa observação do céu noturno e, às vezes durante o dia, vemos a Lua.
A Lua é um satélite da Terra. Ela acompanha a órbita/caminho da Terra em torno do Sol. Satélites naturais são os corpos

celestes que vagam no espaço em torno de outros, como a Lua em torno da Terra. Os satélites não possuem luz própria, eles são
astros iluminados.

A Lua é o corpo celeste mais próximo do nosso planeta. Por isso, podemos visualizá-la tão facilmente no céu.

CRESCENTE CHEIA NOVACRESCENTE MINGUANTE

Como a Terra, outros
planetas também possuem
satélites. Marte, por
exemplo, possui dois
satélites, chamados de
Fobos e Deimos.
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A TERRA E A LUA... AS FASES DA LUA
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Você pode imaginar, agora, que o Sol é a grande
lâmpada do Sistema Solar. Ele ilumina os planetas que estão
ao seu redor e também os seus satélites.

w
w

w
.portalsaofrancisco.com

.br

LUA
CRESCENTE 

Apenas uma parte da Lua
está iluminada e a parte 

iluminada está aumentando.
Daí, o nome crescente.

LUA CHEIA
Nesta fase, a parte da

Lua iluminada está
voltada para a Terra.
Nessa fase, vemos a

maior imagem da Lua.

LUA
MINGUANTE

Apenas uma parte da Lua
está iluminada e a parte

iluminada está diminuindo.
Daí, o nome minguante.

LUA NOVA
Nesta fase, a Lua 

não pode ser vista, 
pois a parte 

iluminada não está 
voltada para a Terra.

Conforme a Lua se desloca, em torno da Terra,
durante o mês, ela apresenta quatro aspectos
diferentes, que são as fases da Lua. De acordo com
a luminosidade, a Lua pode ser classificada em:
crescente, cheia, minguante ou nova.

Nós vemos a Lua, quando ela está iluminada pelo Sol e sua
sombra se reflete na Terra, ou seja, no final das tardes e à noite.

A Lua se movimenta ao redor da Terra e, a cada 7 dias,
observamos uma imagem diferente. Isso porque, a cada 7 dias,
observamos uma fase da Lua. Veja as suas fases, nas imagens
abaixo. Em seguida, leia as observações a respeito de cada fase.

Você percebeu que a Lua parece mudar de forma durante o mês?
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Para entendermos o que acontece com a Lua, precisamos entender que ela, assim como os 

planetas, não possui luz própria. Apenas as estrelas são capazes de emitir luz. Os planetas e os 

satélites apenas são iluminados pelas estrelas. 

No caso dos planetas do Sistema Solar, a estrela que ilumina os planetas e os satélites é o Sol. 

Daí o nome solar. 

Observe a imagem ao lado. Por que
podemos afirmar que esta imagem é uma
montagem de várias fotos?

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

A TERRA E A LUA... AS FASES DA LUA

w
w

w
.colegiow

eb.com
.br

Terra

Sol

Lua
Cheia

Minguante
Crescente
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cvc.no.sapo.pt

1. No esquema abaixo, desenhe como você vê a Lua, em cada uma das fases, começando pela Lua Nova.

FASE DA LUA COMO É ESTA FASE

1-

2-

3-

4-

30

LUA NOVA

1

2
3

4

2. Agora, observe, com atenção, as posições da Lua, da Terra e do Sol para que você complete o quadro abaixo. Volte
às páginas anteriores para consultar o que foi dito a respeito de cada uma das fases da Lua.
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Por que a Lua possui tantas crateras?

Na superfície da Lua existem buracos chamados de 
crateras.
A maioria das grandes crateras da Lua foi formada por 
uma tremenda chuva de meteoros, ocorrida há cerca de 4 
bilhões de anos, que atingiu todo o Sistema Solar.

w
w

w
.fotosbonitas.com

.br

Que tal saber como ocorreu essa descoberta?

Acesse o site do jornal e leia a notícia completa. Você encontrará
também uma animação muito interessante sobre Curiosity, o jipe-
robô da NASA, à procura de vida em Marte.

Acesse o endereço eletrônico abaixo e saiba um pouco mais
sobre o nosso satélite.

http:www.estadao.com.br/noticias/vidae.nasa-anuncia-
descoberta-de-agua-em-cratera-da-lua.466070.0.htm

NASA ANUNCIA 
DESCOBERTA DE ÁGUA 
EM CRATERA DA LUA!
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1 . Responda :

a)  Um astrônomo começou a fazer observações sobre a Lua no dia 1.º de março. 
Até o dia 1.º de abril, quantas vezes a aparência da Lua se modificou? 

_________________________________________________________________

b)  Por que vemos a Lua brilhar no Céu, se ela não produz luz?

_________________________________________________________________

c) Por que a Lua é um satélite do nosso planeta? 

_________________________________________________________________

CHEIA

MINGUANTE

NOVA

CRESCENTE

FASES DA LUA
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2- Ligue a imagem da Lua ao seu nome:
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TRANSLAÇÃO é o movimento que o planeta Terra realiza em torno do Sol. Demora, aproximadamente, 365 dias
e 6 horas para se completar. A translação marca o período de um ano no calendário terrestre.

Observe a imagem abaixo e compare o movimento de rotação da Terra com o movimento de translação.

TranslaçãoRotação

Complete com o nome dos movimentos do nosso planeta:

No movimento de _________________, o planeta gira em torno de si mesmo, como um pião.

No movimento de __________________, o planeta se movimenta em torno do Sol.

OUTRO MOVIMENTO DA TERRA - TRANSLAÇÃO

http://www.iped.com.br/sie/

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

w
w

w
.horadebrasilia.com
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MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO

w
w

w
.sobiologia.com

.br/

O sistema solar é formado pelo Sol e
pelos astros que giram ao seu redor.
Os planetas, satélites, cometas e
asteroides fazem parte do Sistema
Solar.

Durante o movimento de translação, podemos observar que o planeta Terra não permanece sempre na mesma 
distância em relação ao Sol.

Em determinados meses do ano um hemisfério recebe luz e calor com mais intensidade que o outro, dando 
origem a verões e invernos. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Já no 
outono e na primavera, a quantidade de luz e calor se equivale.

1.Pesquise, no seu livro didático, o nome 
dos planetas que formam o Sistema Solar e 
coloque-os ao lado dos números abaixo: 
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
8. ______________________

2

4

3

1

6
5

2. Quais os dois planetas que não aparecem na imagem?
______________________________________________
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MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO
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Assista ao vídeo sobre os movimentos da Terra no 
site http://redes.moderna.com.br/tag/translacao-da-
terra/

O MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO é
realizado pelos planetas ao redor do Sol.
No caso da Terra, este movimento
demora um ano para se completar.

A iluminação da Terra muda durante o ano.
Em cada estação do ano, a duração dos dias e
das noites é diferente.

Quando é verão numa cidade, significa que
a cidade está localizada, durante aquele
período, na parte do planeta Terra mais
iluminada pelo Sol. Então, ali, os dias são mais
longos e as noites mais curtas.

w
w

w
.portalsaofrancisco.com

.br

O eixo terrestre é a linha
reta imaginária inclinada que
cruza o centro da Terra de um
polo ao outro. Em torno dessa
linha imaginária, a Terra gira.

Esse movimento resulta nas quatro estações do ano:
verão, outono, inverno e primavera.

Em razão do movimento de translação e da
posição de inclinação da Terra, a incidência de luz e
calor do sol muda com as estações do ano, sendo
mais intensa no verão, quando ocorre as maiores
temperaturas e menos intensas no inverno quando
ocorrem as menores temperaturas.
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O SOL
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O Sol é a fonte de energia que predomina no Sistema Solar. 

No entanto, a
exposição excessiva
aos raios solares
pode provocar vários
problemas à saúde
como, por exemplo, o
câncer de pele.

FOTOSSÍNTESE
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Observe o esquema e responda:

O que  é necessário para a planta realizar a 
fotossíntese?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Lembrando: o Sol é uma estrela. Portanto, o Sol é um
astro que emite luz.

Você pode não saber, mas o Sol não é lá uma estrela
muito grande se for comparado com outras estrelas. Mas ele
está muito mais próximo de nós do que aqueles “pontinhos”
que vemos brilhar no céu à noite, que são as estrelas que
estão mais distantes.

Sem a luz do Sol não haveria vida na Terra. A ENERGIA
do Sol é usada pela maior parte das plantas para produzir
seu alimento. Como elas servem de alimento para os
animais herbívoros, estes também se beneficiam.

E como os animais herbívoros servem de alimentos para
outros animais (os carnívoros), podemos dizer que estes
também são beneficiados pela luz do Sol

Alguns animais também são beneficiados pelo calor do
Sol, regulando sua temperatura do corpo. É o que ocorre,
por exemplo, com o jacaré.

A maior parte das espécies de plantas sobrevivem
realizando fotossíntese. Você se lembra, não é mesmo?
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O SOL

O Sol é a principal fonte de calor do planeta Terra. Portanto, a energia do Sol é essencial à sobrevivência dos
seres vivos.

Combater o desperdício é

• usar a energia de forma inteligente, sem jogar
energia fora;

• gastar apenas o necessário;

• assumir um compromisso com a preservação
do ambiente.

Marque as situações em que ocorre desperdício de  energia:

(  ) Tirar os alimentos de uma só vez da geladeira.                             

(  ) Colocar comida quente na geladeira e deixar esfriar lá dentro.

(  ) Deixar o chuveiro elétrico ligado.

( ) Acender a lâmpada, mesmo em locais iluminados pela luz do Sol.

PROCURANDO NOVAS FONTES DE ENERGIA

O crescimento das cidades, a utilização de novas máquinas são algumas das razões para o aumento do
consumo de energia no mundo. É necessário combater o desperdício.

Precisamos de novas fontes de energia que não sejam prejudiciais ao meio ambiente. Essas novas fontes
são chamadas de ENERGIAS SUSTENTÁVEIS ou ENERGIAS LIMPAS. Uma delas é a energia do Sol.

w
w

w
.ufpe.br/grupofae/atividad.htm

Qual a importância de se procurar novas fontes de energia?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Recapitulando...

COLETOR DE ENERGIA SOLAR
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As necessidades de energia são diferentes nas várias regiões do mundo. Assim, o consumo, o desperdício e os prejuízos ao 
meio ambiente que são gerados com o uso da energia também são desiguais no planeta.

Abaixo, na imagem noturna do mundo, fica bem visível quais áreas são iluminadas durante a noite e quais áreas 
permanecem escuras.

A iluminação que aparece em várias partes da imagem é formada por milhares de luzes acesas ao mesmo tempo. Já as 
áreas que aparecem escuras, normalmente, são áreas pouco povoadas.

você está 
aqui

Procure identificar no mapa as
áreas mais iluminadas e as mais
escuras que estão indicadas
pelas setas.

reocities.com
 

__________________

__________________
__________________

__________________

__________________
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Recapitulando...Procure, no caça-palavras, todas as palavras  destacadas no texto.

SISTEMA SOLAR

É o sistema gravitacional composto pelo Sol e pela coleção de corpos celestes que estão em ÓRBITA em torno dele. O Sistema
Solar é formado pelo Sol, por todos os 8 PLANETAS (MERCÚRIO, VÊNUS, TERRA, MARTE, JÚPITER, SATURNO, URANO E
NETUNO), seus mais de 60 satélites e por qualquer outro corpo celeste que esteja compondo este sistema. PLUTÃO não é
mais considerado um planeta.

Responda às questões:

a) O nome do maior planeta 
do Sistema Solar:

________________________

b) O planeta que está mais 
próximo do Sol:
________________________

c) O satélite natural da Terra:
_______________________
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