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SEGUE 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA 26 
13/09/2021 A 17/09/2021 

Você sabe o que é a NASA? 

NASA (sigla em inglês de National Aeronautics and Space Administration – 

Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) é uma agência do Governo Federal 

dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e 

programas de exploração espacial. Sua missão oficial é "fomentar o futuro na pesquisa, 

descoberta e exploração espacial". A NASA foi criada em 29 de julho de 1958, 

substituindo seu antecessor, o NACA - National Advisory Committee for Aeronautics 

(Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica). A NASA foi responsável pelo envio do 
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ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 20/09/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: PRODUÇÃO DE TEXTO 

HABILIDADE(S):  (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem 
cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao 
gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais 
adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar 
uma história e de inserir os discursos direto e indireto. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET COM ACESSO À INTERNET; CADERNO; CANETA, LÁPIS E BORRACHA. 

ORIENTAÇÕES: COPIE OS ENUNCIADOS (OU IMPRIMA) E RESPONDA NO CADERNO; ENVIE FOTO DA TAREFA CONCLUÍDA PARA A 

PROFESSORA (CASO RETIRE A ATIVIDADE NA ESCOLA, ENTREGUE-A NO MESMO LOCAL). 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: de terça a sexta-feira, das 07h00 às 12h20. 



homem à Lua (veja projeto Apollo) e por diversos outros programas de pesquisa no 

espaço. Atualmente ela trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia, com a 

Agência Espacial Federal Russa e com mais alguns países da Ásia para a criação da 

Estação Espacial Internacional.  

A NASA também tem desenvolvido vários programas com satélites e com 

sondas de pesquisa espacial que viajaram até outros planetas e até, alguns deles, se 

preparam para sair do nosso sistema solar, sendo a próxima grande meta, que tem 

atraído a atenção de todos, uma viagem tripulada até o planeta Marte, nosso vizinho. 

(Adaptado para fins pedagógicos de https://pt.wikipedia.org/wiki/NASA) 

 

   ATIVIDADE DE ESCRITA 

Imagine que você foi convidado a ir a Marte a convite da NASA com a finalidade 

de passar um dia inteiro lá e descrever tudo que vivenciou! Sim, eu sei que não temos 

a mínima ideia de como é o lugar. Aí é que vai entrar sua imaginação para descrever 

essa incrível viagem nunca realizada. Boa viagem!   

• Letra legível (não exijo letra bonita, apenas letra possível de ser lida) 

• Invente um título  

• No mínimo, 10 linhas e, no máximo, 20 linhas.     

 


