
Goiânia, 22 de abril de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________  

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

 ROTEIRO DE ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 

 Assista a vídeo aula. 

 

 Assista ao vídeo disponível no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8 

 

 Faça no seu caderno, um resumo, de tudo o que você aprendeu até agora 

no conteúdo de Geografia.  
 

 Realize os exercícios no caderno: 
 

 Copiar e responder no caderno de Geografia. Fique atento (a) a organização. 
Faça letra legível e pule linha quando necessário.   
 

 

As galáxias 

 

A galáxia é uma coleção de massas solares que podem conter entre 100 mil 

e 3.000 bilhões de estrelas. Elas se reúnem em grupos e super grupos e possuem 

várias formas. 

Ninguém sabe com precisão quantas galáxias existem no Universo, mas a 

nossa, a Via Láctea, é apenas uma entre milhares ou talvez milhões. 

A Via Láctea é uma galáxia em espiral que se estende por 100 mil anos-luz de 

diâmetro. 

As galáxias em espiral tendem a possuir estrelas mais jovens e brilhantes, 

enquanto as galáxias elípticas, que são as mais comuns, contêm estrelas mais 

antigas.  

Andrômeda é muitas vezes descrita como a nossa galáxia gêmea, porque 

tem mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma forma e idade. 

https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8


 
1) A partir da leitura acima explique o que você entende por Galáxia: 

 
2) Segundo o texto, quantas galáxias existem no universo? 

 

      3) Cite uma característica das galáxias em espiral e depois faça uma ilustração. 
 

   

 ROTEIRO DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 

 Assista a vídeo aula. 

 

 Realize a atividade a seguir: 

 

       No mês passado, fizemos a leitura do livro “Diário de Bordo de Noé”. Hoje, você 

irá produzir um texto, recontando essa história. Se achar necessário, releia o livro e 

assista ao vídeo disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sIhdFeO7UKw , 

para que você tenha mais algumas ideias. Use a criatividade, observe bem a escrita 

das palavras, utilize o dicionário se estiver com alguma dúvida na hora de escrever 

as palavras. Mãos a obra!          

 Produza o texto inicialmente em um rascunho e depois passe-o para a 

folha de Produção de Texto, disponível no site da escola. Não se 

esqueça de ilustrar.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIhdFeO7UKw

