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Língua Portuguesa e Ciências    Terça – feira 

“As fases da Lua e sua influência no dia-a-dia” 

Imagine-se numa floresta à noite. Agora, pense no céu e naquela figura enorme brilhante 

que ilumina vagamente as folhas das árvores. Pronto! Você já entendeu por que a Lua é o 

segundo astro mais importante para os índios: nada é mais atraente do que ela no céu! Ao 

observar a Lua, os índios notaram que existe um ciclo lunar. Isto é: que ela passa por quatro 

diferentes fases: nova, crescente, cheia e minguante. E perceberam que, de uma Lua nova 

para outra, ou numa lunação, há um espaço de tempo que se repete sempre. Ou seja, para 

duas aparições consecutivas da mesma Lua se passam de 29 a 30 dias. Assim, adotaram esse 

período como uma importante unidade de tempo: o mês! Que, para maioria das tribos, 

começa logo depois da Lua nova — quando o primeiro filete de Lua surge no céu. 

Mas para os índios as fases da Lua significam ainda mais. A observação constante da natureza 

permitiu a eles saber, por exemplo, que na Lua cheia os bichos ficam mais agitados pelo 

excesso de luz e por isso são presas mais fáceis. Assim, os índios aproveitam essa fase lunar 

para caçar! Eles perceberam ainda que a Lua regula a vida marinha, embora não saibam 

exatamente como. Para eles, Lua cheia é sinônimo de fartura de camarão, da mesma forma 

que a Lua crescente ou minguante indica abundância do peixe linguado no mar. 

Fonte: http://chc.org.br/as-fases-da-lua-e-sua-influencia-no-dia-a-dia/                                                                                                                           

Vamos registrar no caderno. 

E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 20 de abril de 2 021. 

Língua Portuguesa e Ciências 

1) O tema principal deste texto está relacionado a qual satélite natural da Terra? 

 

2) Como o índio observa a passagem do tempo, representado em dias na observação da lua? 

 

3) Observe o trecho abaixo do texto e ilustre: 

“Agora, pense no céu e naquela figura enorme brilhante que ilumina vagamente as folhas das 

árvores”. 

Bom Trabalho! 
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