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O Pálido Ponto Azul 

Olhem de novo esse ponto. É aqui, é a nossa casa, 
somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem 
conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada 
ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. O 
conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares 
de religiões, ideologias e doutrinas econômicas 
confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, 
cada criador e destruidor da civilização, cada rei e 
camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e 
pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, 
cada "superestrela", cada "líder supremo", cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali 
- em um grão de pó suspenso num raio de sol. 

A Terra é o único mundo conhecido, até hoje, que abriga vida. Não há outro lugar, pelo menos 
no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. 
Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. 

Já foi dito que astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, 
talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso 
minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os 
outros, e para preservarmos e protegermos o "pálido ponto azul", o único lar que conhecemos até 
hoje. 

— Carl Sagan 

Fonte: Wikipédia - https://bityl.co/5uWE. Acesso em: 05 Mar. 2021. 

Oiê! Tudo bem com vocês?  
Pessoal, nesse roteiro Top das Galáxias vamos aprender 

um montão de coisas interessantes. Convidamos vocês a 
embarcarem nessa viagem pelo universo estrelado de 

conhecimento e descobertas. Bora lá?!  
Vamos iniciar com um belo texto.  

“Ao infinito... E além!” 
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Este é um fragmento do livro O Pálido Ponto Azul  escrito pelo cientista Carl Edward Sagan 
(1934-1996), sobre a fotografia acima, tirada em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda Voyager 1, de 
uma distância de seis bilhões de quilômetros da Terra, como parte de uma série de imagens do Sistema 
Solar denominada Retrato de Família. 
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A Via Láctea, a nossa galáxia! 
Por: Letícia Yazbek e Leandro Guedes 

 
A Via Láctea é a galáxia em que se 

encontra o Sistema Solar e o planeta Terra. Ela 
é um grande conjunto de estrelas, planetas, 
gases e poeira. Os astrônomos acreditam que 
há cerca de 300 bilhões de estrelas e 100 
bilhões de planetas na Via Láctea. 

Para escutar o texto Pálido Ponto Azul na íntegra, acesse o link e assista a um vídeo: 

https://ytube.io/3FXc. 
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Sabia que a Via Láctea foi batizada pelos gregos? Eles ficavam muito curiosos ao ver o 
caminho esbranquiçado e brilhante presente no céu. Aí, acreditavam que o que viam era o leite que 
escorreu enquanto a deusa Hera amamentava o bebê Hércules. Por isso, chamaram o fenômeno de 
círculo branco como leite. O termo foi traduzido pelos romanos como caminho de leite (Via Láctea). 

Acredita-se que a Via Láctea tenha surgido há cerca de 13 bilhões de anos, logo após o Big 
Bang. Uma grande e única nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica teria se 
fragmentado e dado origem a várias nuvens, que passaram a se desenvolver de forma independente, 
originando as galáxias. Já o Sol e os planetas do sistema solar teriam sido formados há cerca de 4,6 
bilhões de anos.  

 
A Via Láctea tem um diâmetro de 

100.000 anos-luz. Ela é maior e mais brilhante 
do que 99% das cerca de 100 bilhões de 
galáxias que já foram descobertas. Mas há 
galáxias maiores: como a de Andrômeda tem 
entre 180.000 e 220.000 anos-luz de diâmetro, 
e a IC1101, maior galáxia já encontrada, tem 
diâmetro de 6 milhões de anos-luz! 

A Via Láctea está crescendo ao longo 
do tempo, e os cientistas acreditam que ela 
continuará se expandindo e absorvendo 
galáxias menores até que uma galáxia maior a 
engula. Alguns especialistas acreditam que 
em cerca de 4,5 bilhões de anos, a galáxia de 
Andrômeda, vizinha da Via Láctea, será 

completamente absorvida por ela.  
Um enorme buraco negro está localizado no centro da Via 

Láctea, próximo às constelações de Sagitário e Escorpião, escondido 
por nuvens de poeira e gás. Com uma massa de cerca de 4 milhões 
de vezes maior do que a massa do nosso sol, o buraco negro atrai os 
corpos celestes que estão próximos a ele para um destino 
desconhecido. 

 
Fonte: Planetário/Espaço - Revista Recreio. Modificado para fins 

didáticos. Disponível em: https://bityl.co/5ud8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Veja belas imagens da nossa galáxia no vídeo Via Láctea da TV Escola. 
Acesse: https://ytube.io/3Fap   

Você pode fazer a sua própria galáxia! Sugerimos dois experimentos para 
vocês nos links a seguir https://ytube.io/3Fcg (ative a legenda em português) e 
https://ytube.io/3Fch (é o primeiro experimento do vídeo). 

Se você fizer algum experimento, nos apresente no dia do Atendimento. 
 

DICA: Os aplicativos Skyview e Star Walk 2 permitem, ao apontar o celular para 

o céu, acompanhar quais são os planetas, estrelas e constelações que você está 

vendo. É demais!!! 

 

As galáxias são formadas por 
agrupamentos de vários 

corpos celestes, 
principalmente por planetas, 

estrelas, poeira cósmica e 
outros elementos 

astronômicos que ficam em 
um centro comum. A força 
da gravidade é a principal 

responsável pela união dos 
componentes de uma 
determinada galáxia. 



 4 

Para Inspirar: As galáxias e os astros inspiram artistas e poetas. Agora é a sua vez! Inspire-se nas 
aprendizagens deste roteiro e produza uma poesia sobre o céu noturno.  
Para você se animar, colocamos uma música e um belo poema.  
Escreva a sua poesia numa folha e junte-a a este roteiro. Você também pode ilustrar a sua poesia.  

 
Música: Lindo Balão Azul  
(Composição: Guilherme Arantes) 
Disponível em: https://ytube.io/3Ffc 

Eu vivo sempre no mundo da lua 
Porque sou um cientista 
O meu papo é futurista e lunático 

 
Eu vivo sempre no mundo da lua 
Tenho alma de artista 
Sou um gênio sonhador e romântico 

 
Eu vivo sempre no mundo da lua 
Porque sou aventureiro 
Desde o meu primeiro passo pro infinito 

 
 
 

 
 

Eu vivo sempre no mundo da lua 
Porque sou inteligente 
Se você quer vir com a gente 
Venha que será um barato 
 
Pegar carona nessa cauda de cometa 
Ver a via láctea estrada tão bonita 
Brincar de esconde-esconde numa nebulosa 

 
Voltar pra casa nosso lindo balão azul 
(...) 
Nosso lindo balão azul 
Nosso lindo balão azul 
Nosso lindo balão azul 
Nosso lindo balão azul 
Nosso lindo balão azul   

 
Poema: Constelações 
Por Carlos Alberto Gossel Pereira 

 
Nessa noite eu quero descobrir 
Qual a estrela que foi criada para mim, 
Deve brilhar somente para me agradar 
Nesse lençol celeste a se espalhar, 
Dizer para mim o que é o amor, 
Fazer-me sonhar, nunca ter dor, 
Eternamente com alegria tentar viver 
E os cometas passam no azul a se perder 

 
O Cruzeiro do Sul aponta para aonde não 
vou 
As Três Marias não olham para onde estou 
Lentamente passam-se as horas 
Para o universo não há pressa, não há 
demora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Somente existe uma imensidão 
Banhada de estrelas e de emoção 
E eu aqui na Terra não paro de admirar 
No desejo de minha estrela encontrar 

 
Minha visão varre esse céu pingado 
De estrelas, planetas e galáxias espalhadas 
E eu preso nesse chão desesperado 
Querendo ser um pouco iluminado 
Desejando uma ajuda celeste 
Que venha até a mim e seja breve 
Meu olhar mil- anos luz a viajar 
A minha estrela querida querendo 
encontrar 

 
Disponível em: https://bityl.co/5umw 

Amores,  
Foi muito bom estar com vocês nessa jornada pelo 

conhecimento.  
Espero que tenham gostado, assim como nós!  

A viagem continua nos próximos roteiros.  
Fiquem bem e até a próxima!  

Gyselle e Flávia 
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        Investigando: Onde estamos na Via Láctea?? 

Vista de cima, a Via Láctea parece um cata-vento gigante. Seu núcleo consiste em um grupo 
de estrelas reunidas em torno de um buraco negro (um buraco negro é uma área com força de 
gravidade tão forte que impede a própria luz de sair). O núcleo tem a forma de um disco achatado, do 
qual se estendem braços em forma de espiral. 

O Sol é uma das estrelas da Via Láctea. Sendo assim, a Terra e todos os outros planetas do 
Sistema Solar também estão na Via Láctea. Da mesma forma que os planetas giram em torno do Sol, 
as estrelas da Via Láctea giram em volta do seu núcleo, ou 
centro. O Sol leva cerca de 200 milhões de anos para viajar 
em torno do núcleo da Via Láctea. 

O Sol e seus planetas estão localizados na borda 
interna de um dos braços da Via Láctea. O Sistema Solar 
fica a cerca de 30 mil anos-luz do centro da galáxia (um 
ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano: cerca de 
9,5 trilhões de quilômetros). O Sistema Solar é somente a 
pequena parte de um imenso sistema formado por estrelas 
e outros corpos celestes chamado Via Láctea. Ela é uma 
dos bilhões de galáxias que existem no Universo. 

Fonte: Escola Britannica.com.br - https://bityl.co/5uxo 
 

O que podemos ver no céu noturno? 
O que você consegue identificar no céu à noite? Os 

astrônomos definem áreas bem delimitadas do céu e as chamam de 
constelações. Então, descrevem o que conseguem identificar nessas 
áreas. No início das noites de verão é fácil observar o conjunto de 
estrelas conhecido como Três Marias: três estrelas bem alinhadas e 
com brilho parecido. Ao redor delas há quatro estrelas bem 
brilhantes. 
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Se você olhar como os antigos astrônomos gregos, poderá imaginar linhas formando a figura 
do caçador mitológico Órion, que dá nome à constelação. As Três Marias representam o cinturão de 
Órion. Outros exemplos são o Cruzeiro do Sul e Escorpião, constelações facilmente visíveis nas 
noites de inverno. Usando 
a imaginação, podemos 
reconhecer a figura de uma 
cruz e a de um escorpião.  

 
Fonte: Recreio.uol.com.br         
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Aprenda mais sobre as constelações assistindo aos vídeos do ABC da Astronomia 
Acessar: https://ytube.io/3Fao e https://ytube.io/3Fan 
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Estrelas não caem! 

Entenda o que são os meteoros e como eles se desintegram ao entrar na atmosfera 

Entre as órbitas de Marte e Júpiter, existem milhares de rochas de 
diversos tamanhos – desde alguns centímetros a quilômetros de extensão. 
Essas rochas fazem parte do cinturão de asteroides. De vez em quando, 

algumas delas colidem entre si e seus pedaços são arremessados em direção à 
Terra. Ou então alguma força empurra uma dessas rochas em direção ao nosso 

planeta! Além disso, quando um cometa passa pela Terra, ao se aproximar do Sol, ele 
começa a perder parte do seu núcleo.  

Devido ao intenso calor dessas erupções que acontecem em seu núcleo por causa do Sol, os 
cometas ejetam parte de seu material e deixam para trás um “tapete” extenso de pequenas pedras. 
Quando a Terra cruza esse “tapete”, vemos as chamadas chuvas de meteoros. Quando essas pedras 
entram em contato com a nossa atmosfera, sua massa é queimada devido à sua alta velocidade de 
queda – 71 quilômetros por segundo. Causado pelo atrito das moléculas que constituem a camada de 
ar que envolve nosso planeta, esse processo é chamado pelos astrônomos de ablação. E nós, aqui 
embaixo, vemos aquela estrela caindo.  

Portanto, uma estrela cadente nada mais é do que um pedaço de pedra, às vezes do tamanho 
de um grão de arroz, entrando na atmosfera. Um meteoro é uma estrela cadente e, quando este é 
encontrado na Terra, recebe o nome de meteorito. Algumas dessas rochas são bem grandes: o maior 
meteorito já visto no Brasil foi o Bendegó, descoberto na Bahia em 1784, ele pesava 5.360 kg! 

Entendeu por que as estrelas cadentes não são estrelas? Por isso, quando virmos uma estrela 
cadente riscar o céu, mostrando toda a sua beleza, acho bom desejarmos que uma outra dessas “caia” 
novamente! 

Fonte: Gonçalves, Diego “Moicano”. Estrelas não caem! Ciências Hoje das Crianças. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje, 11 mar. 2004. 
 

Dona Terezinha, moradora da zona rural de Quiriri, adora observar o céu noturno. Como lá é 
distante das luzes da cidade, o céu é muito estrelado. É possível mesmo enxergar o rastro da Via 
Láctea. Ela, assim como a maioria das pessoas, acredita que as estrelas podem cair.  

Usando o seu conhecimento científico, explique em detalhes para a Dona Terezinha o que de 
fato é uma estrela cadente. Lembre-se: é importante você ler, compreender e explicar direitinho para 
a nossa querida senhora. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Até semana que vem! 
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POR QUE SISTEMA SOLAR?  

Existem muitos sistemas planetários como o nosso no universo, com planetas orbitando uma 
estrela. Nosso sistema planetário é chamado de sistema "solar" porque nossa estrela se chama Sol (do 
latim "solis") e qualquer coisa relacionada ao Sol chamamos de "solar". 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – IV ESCALA – Nº 03 
 

DATA DE ENVIO: 29/03/2021 
DATA DE ENTREGA: 19/04/2021 
Realizar na semana do dia: 12/04/2021 
Estagiária Letícia Ázara Correia e Professora Flávia Pereira Lima 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º __________ 

  

E aí, pessoal! Como vocês estão? 
Hoje continuaremos a nossa aventura pelo 

espaço. Vamos fazer uma viagem pelo sistema 
solar. Se ajeita na cadeira e venha conosco! 

Letícia e Flávia 
 

BEM-VINDOS E BEM-VINDAS AO SISTEMA SOLAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nosso sistema solar consiste em nossa estrela, o Sol, e tudo o que está ligado a ele pela 

gravidade: os planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte; os planetas gasosos Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno; os planetas anões como Plutão; dezenas de luas e milhões de asteroides, 
cometas e meteoroides. Vamos conhecer cada um em detalhes 

Mercúrio 

Sol 

Vênus 

Terra 

Marte 

Júpiter 

Saturno 

Urano 

Netuno 

Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: https://cutt.ly/QzUOFuy. Modificado para fins didáticos. 
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SOL 
O Sol - o coração de nosso sistema solar - é uma estrela anã 

amarela, uma bola quente de gases brilhantes.  
Sua gravidade mantém o sistema solar unido, mantendo tudo, 

desde os maiores planetas até as menores partículas de detritos em sua 
órbita. 

O Sol é o maior objeto em nosso sistema solar, compreendendo 
99,8% da massa do sistema. 

Ele mantém nosso planeta aquecido o suficiente para que os 
seres vivos prosperem. Nos dá luz para que possamos ver. 

Embora maciço, o Sol ainda não é tão grande quanto outros tipos 
de estrelas. É classificada como estrela anã amarela. 

 
 
 

 
 

 

                MERCÚRIO 

Mercúrio é o menor planeta do nosso sistema solar e o mais 
próximo do Sol, é apenas ligeiramente maior que a Lua da Terra.  

Não tem luas nem anéis ao seu redor. Possui uma superfície 
sólida com crateras, muito parecida com a lua da Terra. 

Apesar de sua proximidade com o Sol, Mercúrio não é o 
planeta mais quente do nosso sistema solar. Sua temperatura varia 
de 427º C de dia a -173º C à noite. 

Um dia em Mercúrio, ou seja, o período que o planeta gira 
em torno dele próprio, é cerca de 59 dias terrestres. Mas um ano em 
Mercúrio passa rápido. Por ser o planeta mais próximo do sol, não 
demora muito para dar a volta completa. Ele completa uma órbita 
completa ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres. Se você 
vivesse em Mercúrio, faria aniversário a cada três meses! 

 

VOCÊ SABIA?  
Por causa da órbita elíptica em forma de ovo de Mercúrio e rotação lenta, o Sol da manhã 

parece nascer brevemente, se pôr e nascer novamente de algumas partes da superfície do planeta. A 
mesma coisa acontece ao contrário ao pôr do sol. 
 

VÊNUS 

Semelhante em tamanho e estrutura à Terra, Vênus foi chamado de 
gêmeo da Terra. Porém, eles não são gêmeos idênticos - existem diferenças 
radicais entre os dois mundos. 

Vênus tem uma atmosfera espessa e tóxica cheia de dióxido de 
carbono e está perpetuamente envolta em nuvens espessas e amareladas de 
ácido sulfúrico que prendem o calor, causando um efeito estufa 
descontrolado. É o planeta mais quente do nosso sistema solar. 

Podcast - Por que o sol é tão quente? Disponível em: 
https://cutt.ly/WzUGm8g ou no blog: https://cutt.ly/EzUGsNT. 
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• A superfície sólida de Vênus é uma paisagem vulcânica coberta por extensas planícies com altas 
montanhas vulcânicas e vastos planaltos. Vênus não tem luas nem anéis. 

• A temperatura da superfície do planeta é de cerca de 465º C - quente o suficiente para derreter o 
chumbo. As temperaturas extremas de Vênus e as nuvens ácidas tornam-no um lugar improvável 
para a vida como a conhecemos. 

• Vênus é incomum porque gira na direção oposta da Terra e da maioria dos outros planetas. E sua 
rotação é muito lenta. Demora cerca de 243 dias terrestres para girar apenas uma vez. Por estar 
tão perto do sol, um ano passa rápido.  

• Vênus leva 225 dias terrestres para dar a volta completa ao redor do sol. Isso significa que um dia 
em Vênus é um pouco mais longo do que um ano em Vênus.  

•  Uma vez que as durações do dia e do ano são semelhantes, um dia em Vênus não é como um dia 
na Terra. Aqui, o sol nasce e se põe uma vez por dia. Mas em Vênus, o sol nasce a cada 117 dias 
terrestres. Isso significa que o sol nasce duas vezes por ano em Vênus, embora ainda seja o mesmo 
dia em Vênus! 
            

 

TERRA 
 

Nosso planeta natal é o terceiro planeta a partir do Sol, e o único 
lugar que conhecemos até agora que é habitado por seres vivos.  

Embora a Terra seja apenas o quinto maior planeta do sistema solar, 
é o único mundo em nosso sistema solar com água líquida na superfície.  
• Um pouco maior que a vizinha Vênus, a Terra é o maior dos quatro 

planetas mais próximos do Sol, todos feitos de rocha e metal.  
• O nome Terra tem pelo menos 1.000 anos. Todos os planetas, exceto a Terra, 

foram nomeados em homenagem a deuses e deusas gregos e romanos. No 
entanto, o nome Terra é uma palavra germânica, que significa simplesmente "o 
solo". 

• A Terra é especial porque é um planeta oceano. A água cobre 70% da superfície 
da Terra. 

• Um dia na Terra dura pouco menos de 24 horas. Um ano na Terra dura 365,25 
dias. Esse 0,25 extra significa que a cada quatro anos precisamos adicionar um 
dia ao nosso calendário. Chamamos isso de dia bissexto (em um ano bissexto).  

• A Terra tem apenas uma lua. É o único planeta que possui apenas uma lua. 
 

MARTE 

Marte é o quarto planeta a partir do Sol - um mundo empoeirado, frio 
e desértico com uma atmosfera muito fina. Tem metade do tamanho da 
Terra. 

Um dia em Marte dura 24,6 horas. É um pouco mais de um dia na 
Terra. Um ano em Marte corresponde a 687 dias terrestres. É quase o dobro 
de um ano na Terra.  
• A temperatura em Marte é de -63ºC. 
• Marte é um planeta rochoso. Sua superfície sólida foi alterada por vulcões, 

impactos, ventos, movimento da crosta terrestre e reações químicas.  
• Marte tem duas luas chamadas Fobos e Deimos (que significam medo e pânico), em homenagem 

aos dois cavalos que puxavam a carruagem do deus da guerra. Ambas têm o formato de batata. 
• Não existem anéis em torno de Marte.  
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• Marte é conhecido como o Planeta Vermelho porque os minerais de ferro do solo marciano se 
oxidam, ou enferrujam, fazendo com que o solo e a atmosfera pareçam vermelhos. 

• Neste momento, a superfície de Marte não pode suportar a vida como a conhecemos 
 
 
 
 

JÚPITER 
Júpiter tem uma longa história que surpreende os cientistas - desde 

1610, quando Galileu Galilei encontrou as primeiras luas além da Terra. Essa 
descoberta mudou a maneira como vemos o universo. 

Quinto na linha do Sol, Júpiter é, de longe, o maior planeta do sistema 
solar – mais de duas vezes mais massivo que todos os outros planetas 
combinados. 
 
• A icônica Grande Mancha Vermelha de Júpiter é uma tempestade gigante, 

maior do que a Terra, que assola há centenas de anos. 
• Temperatura: cerca de -148ºC no topo das nuvens. 
• Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. 
• Júpiter gira uma vez a cada 10 horas (um dia de Júpiter), mas leva cerca de 12 anos terrestres para 

completar uma órbita do Sol (um ano de Júpiter). 
• Júpiter tem mais de 75 luas. As maiores são: Europa, Ganimedes e Calisto. 
• Júpiter é um gigante gasoso e, portanto, carece de uma superfície semelhante à da Terra. Se tiver 

um núcleo interno sólido, provavelmente terá apenas o tamanho da Terra. 
• Em 1979, a missão Voyager descobriu o fraco sistema de anéis de Júpiter. Todos os quatro 

planetas gigantes em nosso sistema solar têm sistemas de anéis. 
• Júpiter não pode suportar a vida como a conhecemos. Mas algumas das luas de Júpiter têm 

oceanos sob suas crostas que podem sustentar vida. 
 
 

SATURNO 

Saturno é o sexto planeta do Sol e o segundo maior planeta 
do nosso sistema solar. 

Saturno não é o único planeta a ter anéis, mas definitivamente 
tem os mais bonitos. Os anéis que vemos são feitos de grupos de 
minúsculos anéis que circundam Saturno. Eles são feitos de pedaços 
de gelo e rocha. 

Como o gigante gasoso Júpiter, Saturno é uma bola enorme feita 
principalmente de hidrogênio e hélio. 
• Saturno leva cerca de 10,7 horas para girar em seu eixo uma vez e 29 

anos terrestres para orbitar o sol. 
• É um planeta gigante gasoso e, portanto, não possui uma superfície 

sólida como a da Terra. Mas pode ter um núcleo sólido em algum 
lugar ali. 

• Temperatura: -178ºC no topo das nuvens. 
• Tem 53 luas conhecidas com 29 luas adicionais aguardando a confirmação de 

sua descoberta, ou seja, um total de 82 luas. 
• Saturno tem o sistema de anéis mais espetacular, com sete anéis.  

Podcast – Por que o planeta vermelho se chama Marte? https://cutt.ly/vzU799G 
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• Saturno não pode sustentar a vida como a conhecemos, mas algumas das luas de Saturno têm 
condições que podem sustentar a vida. 

 
 
 

URANO 
Urano é conhecido como o “planeta lateral” porque gira de lado. 

Urano foi descoberto em 1.781 por William Herschel. 
Foi o primeiro planeta encontrado com a ajuda de um telescópio.  

Urano é um planeta gigante de gelo e é quase quatro vezes maior que 
a Terra. É um planeta anelado. 

 
• Um dia em Urano dura pouco mais de 17. Um ano em Urano é igual a 84 

anos na Terra. É muito tempo de espera por um bolo de aniversário! 
• Há 27 luas conhecidas, nenhuma muito grande. As maiores são Oberon e 

Titânia, e quase todas têm nomes em homenagem às peças de William 
Shakespeare.  

• Tem 13 anéis conhecidos. Os anéis internos são estreitos e escuros e os externos são coloridos. 
• Temperatura: cerca de -220ºC no topo das nuvens. 
• Urano não pode suportar a vida como a conhecemos.  
• Como Vênus, Urano gira na direção oposta da maioria dos outros planetas. E, diferente de 

qualquer outro planeta, Urano gira de lado. 
 

NETUNO 

Escuro, frio, o gigante de gelo Netuno é o oitavo e mais distante 
planeta de nosso sistema solar. Mais de 30 vezes mais distante do Sol que 
a Terra. 

  
• Em 2011, Netuno completou sua primeira órbita de 165 anos desde 

sua descoberta em 1846. 
• Um dia em Netuno passa em 16 horas. Netuno tem uma longa jornada ao redor do Sol que leva 

165 anos terrestres para dar a volta uma vez. É um longo ano! 
• Netuno tem 14 luas conhecidas que têm o nome de deuses do mar e ninfas na mitologia grega.  A 

mais conhecida é Tritão. 
• Temperatura: -218ºC no topo das nuvens. 
• Netuno tem pelo menos cinco anéis principais e mais quatro arcos de anel, que são aglomerados 

de poeira e detritos provavelmente formados pela gravidade de uma lua próxima. 
• Netuno é o mundo mais ventoso do nosso sistema solar. Os ventos lançam nuvens de metano 

congelado em todo o planeta a velocidades de mais de 2.000 km/h (os ventos mais poderosos da 
Terra atingem apenas cerca de 400 km/h). 

 
(Conteúdo e imagens: Sites da Nasa. Disponíveis em: https://cutt.ly/EzUAGdK e https://cutt.ly/ozIcZrx 
e do livro: MCDONNELL, Charlie. Fun Science - Ciência Divertida. Editora Senac – SP, 2017.) 
 

Podcast - Anéis de saturno: https://cutt.ly/WzIrxwF ou pelo blog: https://cutt.ly/2zIrw87 
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Agora é hora de organizar as aprendizagens completando com as informações no quadro abaixo: 
 

PLANETA 
Possui LUAS ou 

ANÉIS? 
Se sim, quantos? 

ÓRBITA (tempo para 
dar a volta em torno do 

sol) 

ROTAÇÃO (tempo 
para dar a volta em 

torno do próprio eixo) 
TEMPERATURA CURIOSIDADES 
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Pesquisa 
 Já ouviu falar sobre Plutão? Até dia 24 de agosto de 2006 Plutão era considerado o nono planeta do 

nosso Sistema Solar, mas a partir daí passou para outra categoria. Você sabe por que isso aconteceu? 

Humm, vale uma pesquisa, hein? 
Pesquise o motivo de Plutão ter deixado de ser planeta e registre nas linhas abaixo. Confira as nossas 

sugestões de material complementar abaixo, pois eles irão lhe ajudar. É importante que você 

leia/escute em diferentes fontes e escreva o seu próprio texto, demonstrando as suas aprendizagens. 

Ao final, lembre-se de colocar as fontes pesquisadas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Você cineasta ou jornalista! 
Estudar sobre os planetas do sistema solar é superinteressante! Que tal você compartilhar as suas 
descobertas com as outras pessoas? O desafio é o seguinte: produzir um vídeo ou um texto sobre um 
planeta. Para isso, escolha um planeta do sistema solar, releia as informações do roteiro e faça mais 
pesquisas. 

Se você escolher fazer um vídeo: escreva o roteiro do seu vídeo para você não se perder na fala 

durante a gravação. Você pode apresentar imagens e usar toda a criatividade. Envie o vídeo para o e-
mail da professora Flávia. 

Se você escolher fazer o texto: Escreva um texto informativo pensando no público do Folhinha 

Aplicada. É importante também ter uma bela ilustração. Anexe o texto e a ilustração a este roteiro. 
 
 
 

Até o próximo roteiro! 
Tchau!!! 

Letícia e Flávia 
 

àQuer entender melhor a diferença a diferença dos tamanhos dos 
planetas? Assista ao vídeo: https://cutt.ly/BzIWbUy 
àCom o Google Sky você pode explorar o universo! Acesse: 
https://cutt.ly/NzULlSi   
àSobre rotações: https://cutt.ly/2zNHu1K 
à E tem mais curiosidades. No podcast Pílulas de Conhecimento você 
pode conferir: 
Quem deu nome aos planetas: acesse https://cutt.ly/3zIWdRL ou blog 
https://cutt.ly/NzIQ7wT 
Quanto dura os dias nos outros planetas: acesse 
https://cutt.ly/tzIWPwm  ou no blog https://cutt.ly/9zIW4mC    
Planetas-anões: https://cutt.ly/KzIWLL3 ou no blog: 

https://cutt.ly/vzIEz1d  

à O admirável mundo distante e frio de Plutão - Podcast: 

https://cutt.ly/pzNFsxh ou blog: https://cutt.ly/vzNFXXm 

à Por que Plutão não é mais um planeta? Do canal Incrível: 

https://cutt.ly/xzNJ1ao 

à Museu Aberto de Astronomia -Plutão: Por que não é planeta?: 

https://cutt.ly/gzNXPuU 

 

 

 


