
 

 

   

LÍNGUA PORTUGUESA  

Assim como o mosquito ficou rodopiando em volta da cabeça do leão na 
fábula que estudamos, a Terra também se movimenta, porém não 
percebemos. Agora vamos aprender um pouco sobre esses movimentos. 

1. Leia. 

MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO 

    O Planeta Terra está sempre se movimentando no espaço. A Terra gira em torno de si mesma e em 
torno do Sol. Esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo.  

 

Movimento de Rotação 

É o movimento que a Terra gira em torno de si 
mesma. A Terra leva 24 horas para dar uma 
volta completa ao redor de sim mesma. É por 
causa desse movimento que ocorre o dia e a 
noite. 

 

 

Movimento de translação 

É o movimento que a Terra faz em torno do 
Sol. A Terra gasta 365 dias e 6 horas para 
dar uma volta em torno do Sol. É por causa 
desse movimento que acontece as estações 
do ano, primavera, verão, outono e inverno. 

 

 

2. Acesse o link abaixo e assista a explicação sobre os movimentos da Terra. 
https://www.youtube.com/watch?v=3hZDLVYTZ7U 
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3. Circule os enunciados corretos em relação aos movimentos da 
Terra. 
Vermelho: movimento de rotação 
Azul: movimento de translação 
 
a) Gira em torno de Sol. 

b) Gira em torno de si mesma. 

c) Leva 24 horas para dar uma volta completa. 

d) Leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa. 

e) Esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites. 

f) Esse movimento é responsável pelas estações do ano.  

4. Leia as tirinhas abaixo e respondas as questões. 

 

 

 

 

 

 

 

a) A que movimento da Terra a tirinha acima se refere? 

R:____________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 
b) Qual movimento da Terra que acontece as estações do ano? 

    R:____________________________________________________________________________ 

.  

 

 

 

 

 
c) Qual movimento da Terra ocorre o dia e a noite? 
R;___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

5. Atividade interativa. 
 
 Pinte a Terra, o Sol e a Lua com muito capricho, depois recorte e 

cole em uma base firme (papelão, e.v.a, cartolina, etc); 
 Em seguida fure as bolinhas com cuidado, passe um barbante, 

linha ou outro material que você tenha em casa e amarre na parte 
de trás (NÃO COLE, PARA QUE POSSAM SE MOVER). 

 Depois de finalizar mande uma foto para sua professora e use a 
atividade para aprender os movimentos da Terra! 

 ATENÇÃO:   ESTA ATIVIDADE VALE NOTA DE PARTICIPAÇÃO. 


