
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. 

Atividade de Ciências 

 

 Em 21 de julho de 1969, dois astronautas pisaram pela 

primeira vez na Lua. A descida deles na Lua foi mostrada ao vivo 

pela televisão. 

 Eles recolheram pedaços de rochas e fizeram fotografias. 

Depois, voltaram para a Terra. 

 

 

 

 

 
Astronauta na Lua. 

 

1- O que é, o que é? Escreva o que você entendeu sobre os astros do Universo. 

 

a) Têm brilho próprio. 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Satélite natural da Terra. 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Iluminados pelo Sol. 

______________________________________________________________________________ 

 

d) São nove e se movimentam em volta do Sol. 

______________________________________________________________________________ 

 

e) Movimentam-se em volta de planetas. 

______________________________________________________________________________ 



2- Observe novamente a figura do sistema solar, nas páginas 176 e 177 do nosso livro, e 

responda às perguntas: 

 

a) Quais os três astros que você achou mais interessantes? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Qual é a estrela do Sistema Solar? 

______________________________________________________________________________ 

 

c) No Sistema Solar, que planeta fica entre Vênus e Marte? 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Qual é o planeta mais próximo do Sol? 

______________________________________________________________________________ 

 

e) Qual é o planeta que geralmente está mais distante do Sol? 

______________________________________________________________________________ 

 

f) Quantos planetas fazem parte do Sistema Solar? 

______________________________________________________________________________ 

 

3- Desenhe: 

 

a) A fase da Lua que você acha mais bonita. Depois, escreva o nome dessa fase e explique por 

que você a escolheu. 

 

 

 

 

 

b) A fase da Lua em que a parte que vemos dela aparece toda iluminada pelo Sol. Escreva o 

nome dessa fase. 

 

 

 

 

 

4- Pegue uma folha grande de cartolina para desenhar nela o Sol, a Terra e a Lua. Atenção para 

a posição, a iluminação e o tamanho desses astros. 


