
 
 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 
5°ano 

Data de realização das 
atividades: 
 04 a 08/05 

Carga Horária: 
 3 aulas 

Componente 
Curricular Central: 
Ciências 

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s): 
Português, matemática e 
geografia 

Professor: Iria Janete Klabunde 
Monteiro, Marivete Aparecida Boff 
Pereira, Marizete Zago, Roseli 
Aparecida Haus de Barros, Solange 
Cristina Godoi Pontes, Solange Hude 
Vera Márcia Westerlon Oliveira 

Tema da Aula:  A Terra se move 
Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente           
Curricular): 
Diferenciar os movimentos de rotação e translação da Terra e caracterizá-los 

Objetos de Conhecimento 
Movimento de rotação e translação da Terra.  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal            
de Caçador) 
(EF05CI11) - Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao               
movimento de rotação da Terra. 
Reconhecer os movimentos da Terra, rotação e translação, e associá-los aos períodos            
diários e as estações do ano.  
Materiais, tecnologias e recursos utilizados 
Caderno, computador e internet 

Avaliação: 
Apresentar as atividades no caderno quando retornar 

Referencial: 
Livro didático do 5°ano Aprender Juntos 
 

 

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE AULA  



 

01) Podemos afirmar que a imagem representa a Terra         

no movimento de: 

(   ) rotação 
(   ) translação  
(   ) evolução 
(   ) devolução 

02) Quantas horas tem um dia? 

(   )24 horas 

(   )34 horas 

(   )12 horas 

(   )20 horas 

03) Um ano tem aproximadamente. 

(   )356 dias 

(   )365 dias 

(   )465 dias 

(   )466 dias 

A Terra não está parada no espaço. Ela tem movimentos de rotação e translação. 

No movimento de rotação a Terra gira em volta de si mesma. No movimento de translação                

a Terra gira ao redor do Sol. 

Represente com desenhos no caderno: 

a)O movimento de rotação da Terra. 

b)O movimento de translação da Terra. 

Sabendo que as estações do ano são quatro, e a Terra faz dois movimentos, rotação e                

translação: Responda no caderno. 

a) Qual é o movimento que dá origem às estações do ano? 

b) Quais são as estações do ano? 

c) Qual é o movimento que dá origem ao dia e a noite? 



 
 


