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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5° ano Data: 14/05 até 20/05 Carga Horária: 13 horas 

Componente Curricular 
Central: Ciências 

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

Professor(es): 
Edilene Kutcher da Silva; 
Elaine Neves Lopes; 
Meriluci Trento; 
Marcio Rocha; 
Layde Sebastiana de Souza Ferreira; 
Gisele Galvão Pereira; 
Samara Todeschini; 
Bernadete Maria Ribeiro dos Santos. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Características da lua 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 

Componente Curricular): Periodicidade das fases da Lua: Movimentos da Lua e de 

suas fases 

Objetos de Conhecimento: Descrever características da Lua e comparar com 

características da Terra. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 

de Caçador) 

➢ (EF05CI12) - Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na 

observação e no registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo 

menos, dois meses 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢ Computadores conectados à internet e/ou livros e textos impressos sobre o tema 

para pesquisa. 

Aplicação/Fixação 

SEGUNDA FEIRA  

CARACTERÍSTICAS DA LUA 

 A Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. Conforme informações da 

União Astronômica Internacional (IAU), existem mais de 160 Luas no sistema solar. 

 A Lua do planeta Terra tem diâmetro de aproximadamente 3.476 

quilômetros, sendo 80 vezes menor que o nosso planeta. Sua distância para a 

Terra pode variar de 356.800 quilômetros a 406.400 quilômetros. 

 Assim como a Terra, a Lua também não permanece estática, realizando, 

portanto, alguns movimentos.  

  Os astros do Sistema Solar realizam vários tipos de movimentos, os quais 

levam tempos variados para se concretizar. A lua realiza alguns movimentos, dos 
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quais três são mais importantes, que são a Rotação, a Translação e a Revolução. 

Movimento de Rotação:  

 Os cientistas descobriram que a Lua tem o movimento de rotação 

sincronizado com a translação (junto com a Terra ao redor do Sol), o que significa 

que o seu período de translação é igual ao período de rotação. 

 Por isso, o lado que é visto da lua 

é sempre o mesmo, porque este 

movimento é constante (nunca para, 

sempre em mesma velocidade), fazendo 

com que haja um lado “oculto” da lua 

para aqueles que estão vendo desde a 

Terra. 

 O movimento de rotação da lua 

leva aproximadamente 27 dias, 7 horas, 

43 minutos e 12 segundos para 

acontecer. 

Movimento de Translação 

 O movimento de translação da 

Lua leva o mesmo tempo do que o 

movimento de rotação, e acontece quando a lua gira juntamente com a Terra ao 

redor do sol. Este movimento dura aproximadamente 27 dias, 7 horas, 43 minutos 

e 12 segundos. 

Movimento de Revolução: 

 O movimento de revolução é aquele que a lua desenvolve ao girar em torno 

da Terra. Ele acontece junto com os demais movimentos (rotação e translação). 

 A lua não possui luz própria, então os seres humanos conseguem ver 

apenas o lado da Lua que está iluminado pelo sol. Como os movimentos são todos 

sincronizados, é visível desde a Terra a parte da Lua que estiver sendo iluminada. 

Responda no seu caderno:  

1)Quais os três principais movimentos da Lua? 

2) Quanto tempo a Lua leva aproximadamente para realizar os movimentos de 

Rotação e Translação? 

3) A Lua possui luz própria? 

4) É possível visualizar a Lua por inteira da Terra? 
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5) O que é o movimento de Revolução? 

 

TERÇA-FEIRA 

Observação das fases da Lua 

 A Lua passa por um ciclo de fases que dura entre 29 e 30 dias. Durante esse 

ciclo, sua forma varia gradualmente. Apenas quatro fases do ciclo recebem nomes: 

Lua Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia e Quarto Minguante, mas, a variação 

ocorre diariamente.  

 Os horários em que a Lua está visível no céu também variam diariamente 

durante esse ciclo. Seu nascer é aproximadamente, 50 minutos mais tarde a cada 

dia. 

 Se você observar a Lua durante o decorrer de um mês, irá verificar que ela 

muda de forma com o passar dos dias. Ou, parece mudar. As formas que a lua 

assume enquanto está “mudando” de forma, são as chamadas “fases da Lua”. 

 Na verdade, a Lua nunca muda. O que muda é apenas a porção que 

permanece iluminada pela luz do Sol e visível para nós. Como a Lua possui os 

movimentos de rotação e translação sincronizados nós sempre vemos a mesma 

face dela voltada para nós e só quando esta face está iluminada pelo Sol é que 

conseguimos vê-la. 

 

Atividade: 

Observe a Lua sempre que possível, durante um mês a cada dois dias, e vá 

registrando no seu caderno as mudanças ocorridas nesse período: 

Data da observação: Horário do nascer da Lua Horário do pôr da Lua Forma aparente da Lua 

    
 

Síntese/Avaliação 

➢ Ao retornarem para a escola, estes serão avaliados através de sondagens orais, 
atividades de registro no caderno e em folhas. 

 


