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O nascimento da Lua 

Vamos assistir a animação dessa história antes de fazer a leitura? 
https://www.youtube.com/watch?v=OPwCILGyX4M 

 

Muito tempo atrás, durante a noite, tudo era negro, e os animais tinham medo da 

escuridão. 

Então, eles pediram ao Sol, que os iluminassem também durante a noite. 

- Eu não posso – respondeu o Sol, - preciso clarear o outro lado da Terra. 

Mas, quem sabe... Tive uma ideia. 

Olhem para o céu esta noite e terão uma surpresa. 

Os animais ficaram impacientes. 

Quando a noite chegou, descobriram no céu uma fatia de luz. 

- Viva ! – exclamaram. 

- Oh, muito obrigada, Sol. 

Na manhã seguinte, o Sol perguntou aos animais se estavam satisfeitos. 

- Sim - Eles responderam... 

- Mas será que você poderia aumentar um pouco mais a fatia de luz? 

- Vou tentar – respondeu o Sol. 

E naquela noite a fatia de luz cresceu um pouco. 

E a cada noite a fatia de luz crescia e crescia, até se tornar 

Uma bela Lua bem redonda. 

Mas os animais rapidamente se acostumaram àquela luz da noite. 

Não se encantaram mais, e nem mesmo se lembravam de agradecer ao Sol. 

Então, o Sol ficou desapontado, e deixou a Lua ir minguando, pouco a pouco, até 

finalmente desaparecer por completo. 

E aquela noite, foi a mais escura de todas. 

- Como fomos ingratos – Lamentaram-se os animais. 



 

 

 

Eles foram suplicar ao Sol. 

- Perdoe-nos! 

Faça com que a Lua retorne. 

Sem ela não enxergamos nada. 

- Está bem – respondeu o Sol. 

- Mas, a partir de hoje, a Lua nunca mais deixará de crescer e depois diminuir. 

Assim vocês jamais se esquecerão do presente que eu lhes dei. 

E, desse dia em diante, quando o Sol se esconde, a Lua ilumina a noite e protege os 

animais. 

HOL, Coby. O nascimento da Lua. São Paulo. Brinque-Book, 2001 

 

Estudando o texto:  

1-Qual é a fonte de luz que ilumina o dia? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2-O que você acha que o Sol quis dizer com “preciso clarear o outro lado da Terra”? 
Explique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3-Você provavelmente já observou a lua durante a noite. Se observarmos todos os dias, o 
que podemos perceber? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Nas últimas atividades exploramos o dia e a noite, aprendemos como ver as horas e 

calcular o tempo que leva para realizar alguma atividade. Até fizemos uma ampulheta de 

areia! Agora vamos utilizar o livro didático interdisciplinar, página 125 para realizar essa 

atividade. 

 Você já viu a Lua no céu? Era dia ou noite? Responda essa questão do livro no 
seu caderno e envie foto do registro.  

 A questão 1 e 2 devem ser feitas no livro. Envie foto do registro para correção da 
atividade. 
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Vamos fazer hoje algumas atividades do livro didático, estudamos as horas durante 
a semana passada, já assistimos a alguns vídeos explicativos e tiramos as dúvidas. Hoje 
faremos as atividades da página 119, 120 e 121, faça a atividade no livro e envie foto do 
registro para correção.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Boa 
atividade

! 


