
 

 
 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º Ano Semana:21 a 27/05 Carga Horária: 2 

Componente Curricular 
Central: Ciências 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

Professor(es):Elenir Correa, Terezinha 
Rosicleia, Fabiana, Sara 

Tema da aula: Movimentos da Terra 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 
2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar 
processos, práticas e procedimentos da investigação científca, de modo a sentir segurança no debate de 
questões científcas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

 

Objetos de Conhecimento: Movimento de rotação da Terra -  

Constelações e mapas terrestres 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador): 

(EF05CI11) - Associar o movimento diário do Sol e demais estrelas no céu ao movimento da Terra. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 
Caderno, lápis, borracha, lápis de cor, revistas para recorte 

Avaliação: 

A ser realizada no retorno às aulas. 

Referencial: 
Livro didático disponível em: 
Site disponível em: http//jraleixo.blogspot.com 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS 

Leia com atenção o texto abaixo:                Movimento de Rotação 

Rotação é o movimento que a Terra faz 

girando em volta de si mesma, de oeste para 

leste, (23h, 56m e 4s = 24 horas) e que vai 

ocasionar a alternância dos dias e das noites. 

Movimento de Translação 

Translação é o movimento que a Terra gira ao 

redor do Sol, ao mesmo tempo em que a Terra 

realiza o movimento de rotação. 

A inclinação do eixo da Terra, combinada com o movimento de translação, promove 

uma desigual distribuição de luz e calor do Sol, que dá origem às estações do ano (verão, 

outono, primavera e inverno).  



 

O caminho que a Terra faz ao redor do Sol é chamado de órbita. 

O movimento de translação dura 365 dias e 6 horas. Essa diferença de 6 horas em 

relação à duração do ano soma um dia a cada quatro anos. Esse dia é acrescido ao mês de 

fevereiro, como dia 29, nos anos bissextos, ficando este com 366 dias. 

                                Os Movimentos da Terra 

A Terra é o terceiro 

planeta do Sistema Solar 

distando a 150.000.000 km 

do Sol, entre os planetas 

Vênus e Marte, sendo 

levemente achatada nos 

pólos. 

O eixo da Terra é uma 

linha imaginária, com 12.712 

km, que vai do polo Norte ao 

polo Sul. 

A Terra tem uma forma 

especial chamada geóide. 

A linha do Equador é um 

círculo imaginário, com 

12.756 km, divide a Terra, 

horizontalmente, em 

hemisfério Norte e hemisfério 

Sul. 

Os planetas realizam um 

movimento conjunto com o Sol, seguindo-o ao redor do centro da Via Láctea. 

A Terra realiza individualmente vários movimentos, entre os quais os mais importantes 

são os de rotação e translação. 

 

Agora, represente o planeta Terra. (Numa folha ou caderno). Você pode utilizar uma 

dessas formas: 

01) fazer um desenho; 

02) procurar, recortar e colar uma figura; 

03) copiar um desenho. 

 

 


