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A Terra,a lua e o sol são astros que se movimentam no espaço. Astro  é todo corpo celeste que 
orbita no esaço. 

 

1- O nome do percurso que os astros fazem ao girar no espaço é: 

 (    ) Giro     (     ) Volta    (     ) Órbita      (     ) Noite 

2- Os dias e as noites ocorrem porque: 

(    ) A Terra gira em torno dela mesma.  

(     ) A Terra gira em torno da Lua. 

(     ) A Terra gira em torno do Sol. 

3- Faça um desenho mostrando o céu diurno e outro mostrando o céu noturno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
O universo é formado por planetas, estrelas, satélites e outros corpos, que podem ou não ser 
vistos no céu da Terra. Chamamos de astros ou corpos celestes, todos os componentes do 
Universo. 
Astros luminosos – apresentam luz própria e são chamados de estrelas. Ex: Sol 
Astros iluminados – não apresentam luz própria. São vistos, pois refletem a luz das estrelas 
que os ilumina. Ex: Planetas e Satélites Naturais ( Lua)  
 

 

4- Desembaralhe as sílabas e complete as frases. 

a) As ______________, os _______________ e os _______________ são astros. 

(   tre- es- las/  tas- ne –pla/  té- sa – li- tes) 

b) As estrelas são astros que têm luz _________________ , como o sol. ( pria- pró) 

c) Os _________________ são astros que não possuem luz própria e giram ao redor do sol.  

(ne –pla- tas) 

 



5- Pinte a imagem abaixo. Depois, responda com atenção. 

 

a) Qual o nome do nosso sistema? ________________________________________________ 

b) Qual é o nome do nosso planeta? _______________________________________________ 

c) Em qual dos planetas você imagina que faça mais calor? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) Em qual dos planetas você imagina que faça mais frio? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e) A Terra está entre quais planetas?  

______________________________________________________________________________ 

f) Qual planeta está mais próximo do sol? E oque está mais distante? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6) Pinte o satélite natural  do planeta Terra. 
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