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Nós estudamos as camadas da Terra.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Movimentos da Terra. 

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Pesquise sobre outros movimentos executados pela Terra, além 

da rotação e da translação.

ROTEIRO DA AULA
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MOVIMENTOSMOVIMENTOS
 Todo movimento é relativo, ou seja, ele depende de um referencial

O ônibus e seus passageiros 
estão em MOVIMENTO em 
relação ao solo e à Terra

Paulo está em REPOUSO em 
relação à Luciana
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MOVIMENTOSMOVIMENTOS
o Temos a impressão de ver 
o Sol “passar” pelo céu ao 
longo de um dia
o Tendo o Sol como 
referencial, ele está parado 
em relação à Terra, e a Terra 
está em movimento em 
relação ao Sol

 Algumas posições ocupadas no céu pelo Sol durante um dia.
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MOVIMENTO DE ROTAÇÃOMOVIMENTO DE ROTAÇÃO
Um dos movimentos que a Terra realiza é 
girar ao redor de si, chamado rotação. Por 
isso parece que o Sol se move no céu ao 
longo do dia.

A rotação da Terra pode 
ser comparada ao 
movimento de um pião. O 
planeta gira em torno de 
um eixo imaginário que o 
atravessa do Polo Norte ao 
Polo Sul.

A rotação leva 23 horas, 56 minutos e 4 
segundos (arredondado para 24 horas), 
o que corresponde a um dia do nosso 
calendário.

A rotação leva 23 horas, 56 minutos e 4 
segundos (arredondado para 24 horas), 
o que corresponde a um dia do nosso 
calendário.
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MOVIMENTO DE ROTAÇÃOMOVIMENTO DE ROTAÇÃO
Giro que a Terra 
executa ao redor 

de si mesma

Responsável pela 
ocorrência dos dias e 

das noites
Duração: 23 horas, 56 minutos e 4 segundos
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MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃOMOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO
A Terra também realiza outro 
movimento, a translação, percorrendo 
um caminho praticamente circular ao 
redor do Sol que leva 365 dias, ou seja, 
um ano. A posição em que o Sol aparece e desaparece no horizonte muda 

um pouco a cada dia. Isso é consequência do movimento de 
translação. Além disso, o Sol segue um movimento inclinado em 
relação ao horizonte em razão de ter seu eixo inclinado.
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MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃOMOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO

Movimento que a 
Terra executa ao 

redor do Sol

Duração: 
365 dias, 6 horas e 

8 minutos
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TERRA



11

UM OBJETO SIMPLES E EFICAZUM OBJETO SIMPLES E EFICAZ

GNÔMOM
  O gnômon é considerado um dos instrumentos 

astronômicos mais antigos criados pelo ser humano 
  Foi usado por Eratóstenes
  Na Antiguidade, quando não existiam relógios, a análise 

da variação da sombra do gnômon possibilitava verificar 
a passagem do tempo (estações do ano, épocas de 
plantio, de cheia dos rios, de chuvas) 

  O relógio solar foi elaborado a partir do gnômon
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 A rotação e a translação podem ser investigados por meio da análise da 

sombra formada por uma vara posicionada na vertical no solo (gnômon).

 As variações da posição e do tamanho das sombras projetadas do 

gnômon ocorrem por causa das diferentes posições que o Sol ocupa no 

céu, seja durante um dia, seja durante um ano.

 Por sua vez, a posição que o Sol ocupa no céu nesses intervalos de 

tempo está relacionada aos movimentos de rotação e translação da Terra.

O GNÔMON E OS MOVIMENTOS DA TERRAO GNÔMON E OS MOVIMENTOS DA TERRA
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O GNÔMON E OS MOVIMENTOS DA TERRAO GNÔMON E OS MOVIMENTOS DA TERRA

  É possível notar que ocorrem 
mudanças de posição e também de 
comprimento nas sombras formadas 
pelo gnômon ao longo de um dia.
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 No decorrer de um ano, outras alterações na sombra do gnômon 
podem ser observadas.

Sombra formada pelo 
gnômon em dias do 
mês de dezembro,

ao meio-dia.

Sombra formada 
pelo gnômon em 

dias dos meses de 
março e setembro, 

ao meio-dia.

Sombra formada 
pelo gnômon em 
dias do mês de 

junho, ao meio-dia.

O GNÔMON E OS MOVIMENTOS DA TERRAO GNÔMON E OS MOVIMENTOS DA TERRA
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A INCLINAÇÃO DA TERRAA INCLINAÇÃO DA TERRA
  Existe uma inclinação entre o eixo 

imaginário de rotação da Terra e o 
eixo perpendicular ao plano de sua 
órbita em torno do Sol.

  Devido a essa inclinação, em uma 
mesma região do planeta, os raios 
solares incidem de maneira 
diferente ao longo do ano.
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 A variação de incidência de luz solar ao longo do ano pode ser notada 
pela análise das variações da sombra do gnômon.

O GNÔMON E OS MOVIMENTOS DA TERRAO GNÔMON E OS MOVIMENTOS DA TERRA
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ATIVIDADE PARA SALA
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ATIVIDADE PARA SALA

2. É a camada da atmosfera onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos que interferem no ambiente 

terrestre.

6. É o ar em movimento.

7. Mede a pressão do ar.

8. Dentre as precipitações não superficiais, destacam-se as ____.

9. Chuvas ________ resultam do choque de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente.

11. O estado momentâneo do ar, num determinado local da Terra, caracteriza o ____ atmosférico desse lugar.

17. Para outros estudiosos, os efeitos causados pela ação ______ são mínimos quando comparados aos 

causados pela própria natureza, como os terremotos e vulcões.

19. É a camada atmosférica  que contém a camada de ozônio, que filtra os raios ultravioleta emitidos pelo Sol

20. Se esses raios atingissem a Terra, aqui não haveria _____

21. Mede a velocidade do vento.

22. O _______ é formado pela condensação do vapor de água na atmosfera e se forma perto do solo.

23. Mede a quantidade de chuva.

24. Chuvas de ________ou orográficas ocorrem com a ascensão e o resfriamento do ar quando é necessário 

ultrapassar barreiras montanhosas



19

ATIVIDADE PARA SALA

1. Zona térmica mais quente.

3. Em geral, a temperatura da atmosfera diminui com a ________.

4. É a camada atmosfética que reflete muitas ondas radiofônicas e devolve-as para a superfície, garantindo a 

transmissão de rádio entre áreas muito distantes do planeta.

5. É uma forma de precipitação sólida que geralmente ocorre durante temporais.

10. É a condensação do vapor de água atmosférico sobre a superfície.

12. Maior altitude – _____ pressão atmosférica

13. Nas áreas urbanas, as temperaturas aumentam no sentido da periferia em direção ao centro, onde há mais 

pavimentação e concreto e menos áreas verdes. Esse fenômeno é conhecido como_____.

14. Em qualquer lugar da superfície terrestre existe ______ no ar.

15. É a condensação do vapor de água atmosférico sobre a superfície.

16. A ciência que estuda os fenômenos atmosféricos, suas causas e seus efeitos.

18. É a camada gasosa que envolve a Terra e não se apresenta igual em toda a sua extensão.

23. Nos seres humanos, os raios ultravioleta podem causar câncer de _______ e até cegueira.
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RESPOSTA – ATIVIDADE PARA SALA
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar tipos de rochas.
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