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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES –   IV ESCALA – 04 e 05 

 

 

 

DATA DE ENVIO: 30/04/2021 

DATA DE ENTREGA: 31/05/2021 

Estagiária Lívia Marquez de Castro e Professora Flávia Pereira Lima 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º __________ 

 

Oi, pessoal! 
Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o 

planeta Terra? 
Nosso planeta é magnífico e ele tem características 

peculiares que influenciam diretamente no nosso modo 
de viver, uma delas é o dia e a noite. 

Vamos iniciar com poesia. Vem com a gente! 
Lívia e Flávia 

 
 

Dia e noite 
Mary França e Eliardo França 

 
Não sei se gosto mais do dia. 

Não sei se gosto mais da noite. 
De dia eu posso brincar. 

Mas, de noite, eu posso sonhar. 
De dia, eu posso balançar. Vou alto, bem alto, no meu balanço. 

Mas, de noite, eu posso sonhar. 
De dia, eu posso ler. 

Mas, de noite, ah! De noite, eu posso sonhar. 
Não sei se gosto mais do dia. 

Não sei se gosto mais da noite. 
 

 

  

Recado 
Os roteiros de Ciências são utilizados nas aulas síncronas. Não é 

necessário realizar as atividades antes das aulas. 
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E você, gosta mais do dia ou da noite? O que você faz durante o dia e o que você faz durante a noite? 

Qual a importância do dia e da noite para a sua vida? Escreva uma resposta bem elegante! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Hipótese: É bem fácil perceber que existe dia e noite porque eles acontecem diariamente em nossas 

vidas. Mas como você explica a existência do dia e da noite? Qual a sua hipótese para explicar isso? 

Registre-a nas linhas abaixo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Hora de investigar! Vamos realizar um experimento. Para isso, você vai precisar: 

Material: 

-1 laranja ou 1 bolinha de papel ou de isopor (para representar o planeta Terra) 

 

-1 lanterna ou lanterna do celular (para representar o Sol); 

 

 

 

-1 lápis ou 1 palito de churrasco ( para representar o eixo da Terra); 

Observação: o eixo da Terra refere-se a uma linha imaginária que vai do Polo 

Norte ao Polo Sul 

- fita adesiva. 

Como fazer: 

1. Recorte as figuras dos mapas do Brasil e do Japão que estão ao final do 

roteiro e depois cole-as com fita adesiva, em lados opostos da laranja; 

2. Espete o palito de churrasco ou o lápis na laranja (peça ajuda de um adulto); 
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3. Vá para um local escuro de sua casa e coloque a lanterna fixa em uma superfície ou peça 

alguém para segurá-la para você. Segure o palito com o planeta 

Terra e aponte o lado que está com a imagem do mapa do Brasil 

diretamente para a luz da lanterna. 

 

4. Gire o palito no mesmo sentido que o planeta Terra faz seu movimento, que 

é o sentido anti-horário (contrário ao movimento do relógio) e observe como 

cada lado do planeta vai recebendo a iluminação do Sol. 

 

 

 

Resultado: 

Como estava o Japão enquanto o Brasil estava sendo iluminado pela lanterna/Sol? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Como estava o Brasil enquanto o Japão estava sendo iluminado pela lanterna/Sol? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Vamos sistematizar as descobertas. Para isso preencha o quadro com a informação do Japão: 

Enquanto o Brasil estava claro, o Japão estava: 
 

Enquanto o Brasil estava escuro,  o Japão estava: 
 

Se substituirmos claro por dia e escuro por noite, fica assim: 

Enquanto o Brasil estava de dia, o Japão estava: 
 

Enquanto o Brasil estava de noite o Japão estava: 
 

 

Conclusão:  

Percebemos com este experimento que a Terra não consegue ficar toda iluminada pelo Sol ao mesmo 

tempo. A partir das descobertas, qual a sua conclusão sobre a ocorrência do dia e da noite? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Para que você possa entender melhor o sentido que a Terra faz seu movimento, acesse o link e 

confira a animação: https://ytube.io/3Fjm 
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Os movimentos da Terra 

Para entender por que existe dia e noite, é preciso compreender um dos movimentos da Terra. 

O experimento que você fez já lhe deu umas boas pistas, concorda? 

A Terra, como todos os outros planetas, não fica parada no espaço, pois se movimenta tanto 

ao redor de si, movimento chamado de rotação, quanto ao redor do Sol, movimento chamado de 

translação.  

Esse giro que o nosso planeta faz ao redor do seu próprio eixo, denominado de ROTAÇÃO, 

é feito no sentido de oeste para leste, que como você observou ao realizar o experimento, trata-se do 

sentido contrário ao do relógio.  

 E quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa sobre seu eixo?  

A resposta é: aproximadamente um dia ou, mais exatamente, 23 horas, 56 minutos e 4 

segundos.  

Devido ao movimento de rotação, a luz solar vai progressivamente iluminando diferentes 

áreas do nosso planeta resultando na sucessão de dias e noites nos diversos pontos da superfície 

terrestre. É pelo movimento que a Terra realiza ao redor de si mesma que há horários diferentes entre 

os lugares do mundo.  

Com o conhecimento que você construiu foi possível constatar que: QUANDO É DIA EM 

UMA METADE DA TERRA É NOITE NA OUTRA! ISSO SÓ É POSSÍVEL GRAÇAS 

AO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DO PLANETA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais! Separamos diversos vídeos para você aprender ainda mais sobre a 

rotação do nosso planeta. Não deixe de assistir! 

- A rotação da Terra e o dia e a noite, da Khan Academy: 

https://ytube.io/3Fjn 

- De onde vem o dia e a noite? https://ytube.io/3Fjo 

- Rotação da Terra, do canal Incrível Pontinho Azul: 

https://ytube.io/3Fjp 

- Dia e noite, do canal Incrível Pontinho Azul: https://ytube.io/3Fjq 

-Sobre os fusos horários: https://ytube.io/3Fjr 

- Quem apagou o dia? Diário da Mika: https://ytube.io/3Fob 

- Sol vai, noite vem- Show da Luna:  https://ytube.io/3Foc 
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Aprender Ciências ajuda a tirar a dúvida da vovó! 

Dona Sônia, avó da Lana que está cursando o 5º Ano, estava assistindo uma notícia na TV e 

o repórter falava ao vivo da Austrália. Ela percebeu que na Austrália estava de dia enquanto no Brasil 

já era noite. Dona Sônia ficou intrigada com a situação e perguntou para neta: “Lana, como é possível 

ser dia na Austrália e noite no Brasil?”  

Vamos ajudar a Lana a esclarecer a dúvida da vovó? Analise o mapa 
abaixo, no qual está em destaque o Brasil e a Austrália e usando o seu 
conhecimento científico, explique para Dona Sônia porque quando é dia na 
Austrália é noite no Brasil.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_entre_Austr%C3%A1lia_e_Brasil 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Complementando as aprendizagens! 

Já pensou? Se a Terra parasse de girar, estaríamos encrencados! 
“Se a Terra parasse de girar em torno de seu próprio eixo de rotação, o dia passaria a ter um 

ano”, explicou o cientista. “Durante seis meses no ano nós veríamos o Sol, logo, estaríamos na parte 
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diurna do dia; mas nos outros seis meses não veríamos a luz solar, e por isso estaríamos na parte 

noturna do dia”. 

Que loucura! Segundo João, as consequências seriam desastrosas para a vida na Terra, pois 

animais e vegetais não são adaptados para viver nessas condições. As noites seriam muito mais frias 

e os dias, muito mais quentes! 

Já se a Terra parasse de girar em torno do Sol, escaparíamos de nossa órbita usual e 

passaríamos a fazer uma trajetória em linha reta no espaço, cada vez mais longe da nossa estrela. Para 

entender melhor: imagine que você está girando uma pedrinha amarrada em um barbante. Se, de uma 

hora para outra, a pedra se soltasse, sairia voando em uma trajetória independente da força que a 

mantinha em rotação. 

“Eventualmente, passaríamos a estar tão longe do Sol que não teríamos mais dias, apenas 

noites”, conta o astrônomo. Nesse caso, as formas de vida que hoje habitam nosso mundo também 

não sobreviveriam. Felizmente, não há nenhum indício de que a Terra possa parar de girar – nosso 

planeta deve continuar nesse movimento de gira-gira por muito tempo! 

Fonte: João Canalle. Ciência Hoje das Crianças. Matéria publicada em 21.05.2014 

 

Recorte os mapas do Brasil e do Japão para utilizá-los no seu experimento!  

 
 

 

 

                                                                                               

 
 

Continuem a explorar o céu e a Terra. Investiguem, 

sejam curiosas e curiosos. 

Até o próximo roteiro! 

Lívia e Flávia 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – IV ESCALA – 06 e 07 

DATA DE ENVIO:  30/ 04/2021 
DATA DE ENTREGA: 31/05/2021 
Estagiárias Gyselle Nascente, Letícia Ázara, Lívia Marquez e Professora Flávia Pereira Lima.  
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Aluno(a): ________________________________________________________________________ 

 
 

Oi, pessoal!  
Fizemos uma bela viagem pelo Universo, 

conhecemos o Sistema Solar e seus planetas e 
realizamos bastante investigações!  

Agora chegamos à Lua e vamos 
aprender tudo sobre ela. Vem com a gente 

nessa! 
 

Como estava a Lua ontem? 
Como está a lua hoje? 

E como ela estará daqui a duas semanas? 
 

 

LUA – O satélite da Terra 
Satélite natural da Terra, a Lua é objeto de muita curiosidade entre os 

seres humanos. 
A Terra possui apenas a Lua como satélite natural. De acordo com a 

União Astronômica Internacional, existem mais de 160 Luas no sistema solar. 
A nossa Lua 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 parada e realiza 
alguns movimentos. Os três principais são:  a rotação (deslocamento em 
torno de seu próprio eixo), a translação (deslocamento em torno do Sol) e 
revolução (o deslocamento em torno da Terra). 

 é um pequeno corpo que gravita em torno de um astro maior no 

espaço. Os satélites podem ser naturais ou artificiais (feitos pelo homem). Com 

exceção de Mercúrio e Vênus, todos os planetas do Sistema Solar possuem satélites 

naturais, como a Terra tem a Lua, por exemplo. Os satélites artificiais são enviados 

para o espaço, em geral por foguetes, para coletar informações. 
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Missão Apolo XI 
A Lua sempre foi objeto de muita curiosidade entre os seres 

humanos. Tanto que em 20 de julho de 1969, três astronautas dos 

Estados Unidos, Edwin Aldrin Jr., Neil Armstrong e Michael 

Collins, tripulantes da nave espacial Apolo XI, chegaram à Lua. 

Essa missão ficou marcada pela seguinte frase de Neil Armstrong: 

“Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto 

para a humanidade”.  

Outras missões com o intuito de obter maiores informações sobre o satélite natural da Terra 

continuam sendo realizadas. A última descoberta significativa foi a existência de moléculas de água 

na Lua. 

Por Wagner de Cerqueira e Francisco. Fonte: Escola Kids: https://bityl.co/67lg  

VAMOS OBSERVAR A LUA NO CÉU? 
 

Observe o céu e procure 

a Lua. Desenhe a Lua do jeito 

que você viu nesta noite. 
 

 

Data da observação: 

___/___/2021. 

 

Saiba Mais:  
Vídeo - Apollo 11: Como o homem chegou à Lua, do canal BBC News Brasil https://bit.ly/3fElPUo 
Vídeo - Apollo 
Vídeo - Chegada do ser humano à Lua, do canal CHC na TV: https://bit.ly/3ue1pW4  
Vídeo - A importância da Lua na Terra, do canal Você Sabia Que: https://ytube.io/3Fs6 
Podcasts - Pílulas do Conhecimento:  
Formação da lua: https://spoti.fi/3saKmnr ou no blog https://bit.ly/3tJlO5j  
Você já reparou que a Lua parece aumentar e diminuir de tamanho? – Ilusão da lua: 

https://spoti.fi/3saLSG9 ou no blog: https://bit.ly/3eZKa6J  
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Além da forma da Lua que você registrou anteriormente, certamente você já viu outros 

formatos dela no céu. Desenhe-os abaixo: 

 

 

 

 

 
HIPÓTESE: Como você pôde perceber, a Lua nem sempre aparece com o mesmo formato no céu! 
Qual a sua hipótese para explicar tal acontecimento? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

É HORA DE INVESTIGAR!  
Vamos realizar um experimento. Para isso você vai precisar de: 
 

Materiais 
- 1 laranja ou 1 bolinha de papel grande ou 1 bolinha de isopor grande para representar a Terra 
- 1 limão ou 1 bolinha de papel pequena ou 1 bolinha de isopor pequena para representar a Lua 
- 1 lanterna ou a lanterna do celular para representar o Sol 
- 2 palitos de churrasco ou 2 lápis 
- 1 copo cheio com arroz cru 
- 1 caixa para apoiar a lanterna ou o celular 

 

Passo a passo 
1º passo- Espete um palito de churrasco ou lápis na bola que representa 
a Terra e outro na bola que representa a Lua;   
 
2º passo - Encha um copo com arroz cru e fixe o palito com o planeta 
Terra nele; 
 
3º passo – Fixe a lanterna ou o celular em uma superfície, ou peça para 
alguém segurá-la para você. Alinhe Sol (a lanterna), com as duas bolas 
(Terra e Lua), conforme a figura ao lado. 
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4º passo – Posicione a bolinha que representa a Lua entre a Terra (laranja) 
e o Sol (lanterna). Apague a luz do cômodo da casa em que você estiver, 
pois é necessário que o ambiente esteja escuro para que você possa realizar 
o experimento. Vá girando a Lua em torno da Terra no sentido anti-horário, 
isto é, contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Faça um giro 
completo ao redor da Terra, ou seja, uma revolução. Observe com atenção 
as diferenças na face da lua voltada para a Terra. 

 

 5º passo – Como a Lua não tem luz própria, ao longo da revolução ela terá 
partes diferentes iluminadas pelo sol para quem está na superfície da Terra. 
Para verificar isso, faça novamente um giro da Lua em torno da Terra 
(lembre-se sempre no sentido anti-horário). Com um lápis de escrever, 
pinte nos quatro círculos da figura abaixo como uma pessoa que está na 
superfície da Terra observará a Lua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 
À medida que a Lua girava em torno da Terra o que aconteceu com o seu formato para uma pessoa 

que está na superfície da Terra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

As proporções e tamanhos das imagens não correspondem ao real. 
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Conclusão 

Observamos que a Lua não possui iluminação própria como o Sol, ela na verdade reflete a luz 

do Sol. Notamos também que assim como a Terra, a Lua é uma esfera o que faz com que ela não 

possa ser iluminada por inteiro, e é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados 

períodos. A isso damos o nome de Fases da Lua. 

 

 

 

 

 

VAMOS APRENDER MAIS SOBRE AS FASES DA LUA! 

 

AS FASES DA LUA 

 

Quando observamos a lua no céu, percebemos que ela sempre está mudando. Ora está grande, 
depois vai diminuindo, depois fica grande de novo e assim vai... Esse é o ciclo da lua, sua mudança 
de fases é o que os cientistas dão o nome de “LUNAÇÃO”. 

A Lua não possui brilho próprio, sendo iluminada pela luz solar. Conforme a Lua se desloca 
em torno da Terra durante o mês, ela apresenta quatro aspectos diferentes, que são as fases da Lua. 
De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em: cheia, minguante, nova ou 
crescente.  

Esse fenômeno ocorre em razão do ângulo em que observamos a face da Lua iluminada pelo 
Sol. Cada fase da Lua tem duração de, aproximadamente, sete dias, influenciando as marés. 

Lua cheia: considerada por muitos como a fase mais bela, a Lua cheia se dá quando o Sol 
ilumina totalmente a parte da Lua voltada para a Terra. 

Lua minguante: essa fase é marcada pela perda de luminosidade, na qual observamos 
apenas uma face iluminada, que forma uma letra C ao contrário. 

Lua nova: é marcada por pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra não está 
sendo iluminada pelo Sol. 

Lua crescente: considerada a fase de transição da Lua nova para a Lua cheia, a Lua 
crescente é caracterizada por receber luminosidade em apenas uma face (no lado oposto da 
minguante). 

Por Wagner de Cerqueira e Francisco.  
Fonte: Escola Kids: https://bityl.co/67mB. (Modificado para fins didáticos) 

 

 

 

Saiba Mais:  
Assista ao vídeo do Show da Luna sobre as fases da lua: 

https://ytube.io/3G6x. 
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Preencha os retângulos da imagem a seguir com o nome de cada fase da lua. 

Hora de ler e aprender ainda mais com a Ciência Hoje das Crianças 

Fases da LUA  

Jaime Fernando Villas da Rocha 

Se a Lua está sempre inteira no espaço, como é que nem sempre é Lua cheia?  

Crescente, nova, cheia, minguante... Você̂ já deve ter ouvido falar das fases da Lua. E 
certamente já ́ observou que ela, o satélite natural da Terra, nem sempre se apresenta da mesma 
forma no céu. Se hoje podemos vê-la toda iluminada, dias depois pode parecer que está 
faltando um pedaço. Curioso é que a Lua esta ́ sempre do mesmo jeito, inteirinha lá ́ no Espaço. 
As fases da Lua são apenas uma característica da posição de quem a observa daqui, da Terra.  

O que chamamos “fase” da Lua é simplesmente a parte iluminada da Lua que nós vemos. 
Sim, a Lua é iluminada pelo Sol, assim como a Terra. A metade voltada para o Sol fica iluminada, 
a metade oposta, não. Então, tem noite na Lua também? Sim! Na parte iluminada, é período 
diurno. Na não iluminada, é noturno. Como a Lua gira ao redor do nosso planeta (dizemos que 
está em orbita da Terra) e, a Terra, por sua vez, gira ao redor do Sol, na medida em que esses 
movimentos vão se desenrolando, nós, aqui embaixo, vamos vendo mais ou menos da parte 
da Lua iluminada pelo Sol.  

Quando a Lua está exatamente no meio caminho entre o Sol e a Terra, vemos a metade 
da metade iluminada – são as fases conhecidas como quartos: quarto crescente e quarto 
minguante. As outras duas fases mais famosas são exatamente quando vemos toda a região 
iluminada da Lua: a Lua cheia e a Lua nova.  

Veja o desenho para entender melhor...  

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

As proporções e tamanhos das imagens não correspondem ao real. 

 

 

 

 



 

 13 

 

Vários povos que usam as fases de Lua como forma de contagem do tempo consideram 
a Lua nova como um zero ou um começo. Em várias cidades do interior corre a lenda de que 
alguns homens se transformam em lobos (lobisomem) nas noites de Lua cheia.  

Fonte: Jaime Fernando Villas da Rocha, Ciência Hoje das Crianças, Matéria publicada 06/02/2019 

 

Quanta aprendizagem sobre o céu, hein? Temos certeza de que 
vocês estão mais do que preparados(as) para produzirem um texto 

espetacular. 

Produção Textual 
Elaborem um texto informativo a partir das aprendizagens sobre o céu e o universo. Dessa vez 

não haverá roteiro. Você deve retornar aos roteiros e reler os temas trabalhados. Algumas ideias para 
o seu texto: como é o seu noturno, a Via Láctea, as constelações, estrelas cadentes, o sistema solar, 
curiosidades sobre os planetas, o movimento de rotação da Terra (o dia e a noite), as fases da lua. 
Você também pode complementar com as informações das suas pesquisas. 

Acesse os roteiros 1, 2 e 3 da quarta escala neste link https://bityl.co/6Ujz  
Esta será a última produção textual de Ciências do ano letivo de 2020. Ela merece ser muito 

caprichada, concorda? Não se esqueça de colocar um título, organizar o texto em parágrafos e revisá-
lo.  
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