
 

 
E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 
Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

SEMANA 06- 05/10 A 09/10 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º anos 

PROFESSOR(A): Thiago Mendes da Silva CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 

ENVIAR PARA: Plataforma Google classroom DATA DE ENTREGA: 09/10 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Sistema Sol, Terra , Lua e Clima. 

HABILIDADE(S): (EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Livro didático, material anexo, Google classroom 

ORIENTAÇÕES: Leia o texto, assista aos vídeos explicativos e responda as questões. 

Links: Plataforma Google classroom (https://forms.gle/xcjTJa3SJs5H1tyA8 )(questões) 
Fases da Lua 

As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um 
ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. A Lua 
apresenta quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Não 
sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz 
proveniente do Sol. A Lua apresenta três movimentos principais: 
Rotação: em torno do seu próprio eixo 
Revolução: ao redor da Terra 
Translação: ao redor do Sol, junto com a Terra. 

Desta forma, assume diferentes posições em relação a Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada 
seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Importante notar que as fases da lua são vistas de 
maneiras diferentes nos hemisférios sul e norte. 

 

As quatro fases da Lua vista do hemisfério sul: minguante, cheia, crescente e nova. 

As quatro fases da Lua 
 

Lua Nova_Nesta fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra e, por 
isso, não a vemos neste momento. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas 
e se pondo por volta das 18 horas. 

 

Lua Crescente_A Lua crescente ou quarto crescente recebe esta denominação, pois neste momento só 
conseguimos observar ¼ de sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo e, nesta fase, a Lua nasce 
aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. 

Lua Cheia_Na fase da Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a 
totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas 
e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. 

https://forms.gle/xcjTJa3SJs5H1tyA8


 

Lua Minguante_A Lua minguante ou quarto minguante é o último estágio das fases da Lua. Neste período, ela 
encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente conseguimos observar ¼ de sua totalidade no 
sentido oposto da fase crescente. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe 
aproximadamente ao meio-dia. 

 

O ciclo da Lua 
O Ciclo da Lua ou Ciclo de Lunação, chamada também de Período Sinódico da Lua, ocorre em 
aproximadamente 29,5 dias. É, portanto, conhecido como mês lunar e durante este período as 4 fases da Lua 
acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar completo. 
Já no Período Sideral o tempo que a Lua leva para girar em torno do seu eixo (rotação) é de 27,3 dias e esse 
também é o tempo que ela leva para orbitar em volta da Terra (revolução). 
Portanto, o mês sideral é considerado aproximadamente 2,25 dias mais curto do que o mês sinódico. 

Questões: 

1.O Ciclo da Lua ou Ciclo de Lunação, chamada também de Período Sinódico da Lua, ocorre em 

aproximadamente 29,5 dias. É, portanto, conhecido como mês lunar e durante este período as 4 fases da Lua 

acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar completo. Já no Período Sideral o tempo que a Lua leva para girar em 

torno do seu eixo (rotação) é de 67,3 dias e esse também é o tempo que ela leva para orbitar em volta da Terra 

(revolução).Portanto, o mês sideral é considerado aproximadamente 2,25 dias mais curto do que o mês sinódico. 

Você concorda com esta afirmação? Justifique: * 

2.Sobre as fases da lua podemos afirmar: * 

a) As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um 
ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol.  

b) As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um 
ciclo. Isso acontece em virtude da sua posição fixa em relação ao nosso planeta e ao Sol.  

c) As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um 
ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e a lua.  

d) As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um 
ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta apenas.  

3.Quanto tempo dura cada fase da lua? * 

a) Cada uma delas dura cerca de 30 a 31 dias. 
b) Cada uma delas dura cerca de 5 a 7 dias. 
c) Cada uma delas dura cerca de 1 a 4 dias. 
d) Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. 

4.Nesta fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra e, por isso, não a 

vemos neste momento. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo 

por volta das 18 horas. A qual fase da lua o trecho acima é referente: * 

a) Lua Crescente. 
b) Lua Cheia. 
c) Lua Nova. 
d) Lua Minguante. 

5.Nesta fase , a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite 

iluminado integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe 

aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. A qual fase da lua o trecho acima é referente: * 

a) Lua Crescente. 
b) Lua Nova. 
c) Lua Cheia. 
d) Lua Minguante. 



 

 
E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 4: 05/10/2020 A 09/10/2020 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ANO 

PROFESSOR(A): DANILO HENRIQUES FERREIRA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 09/10/2020 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: GINÁSTICA DE CONDICIONAMENTO 

HABILIDADE(S): (EF89EF07) EXPERIMENTAR E FRUIR UM OU MAIS PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, 
IDENTIFICANDO AS EXIGÊNCIAS CORPORAIS DESSES DIFERENTES PROGRAMAS E RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA 

DE UMA PRÁTICA INDIVIDUALIZADA, ADEQUADA ÀS CARACTERÍSTICAS E NECESSIDADES DE CADA SUJEITO. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: ATRAVÉS DE EXERCÍCIOS DE MOBILIDADE ARTICULAR. 

ORIENTAÇÕES: DEVE-SE ASSISTIR O VÍDEO, REALIZAR FILMAGENS CURTAS DE CADA MOVIMENTO (15S A 20S) E 

ENVIAR AO PROFESSOR. 

 

Link: https://youtu.be/73NEbSpSPGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/73NEbSpSPGI


 

 

 

 


