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Copiar o texto e responder as  questões abaixo e seu caderno. 

UNIVERSO 

É um “local” imenso e para muitos, infinito. Note que do latim, a palavra universum 

significa “todo inteiro” ou “tudo em um só”. 

O Universo é o conjunto formado por todas as estrelas, planetas, satélites, cometas, 

meteoros e todos os outros astros existentes no espaço. 

ORIGEM DO UNIVERSO 

A teoria e o modelo científico e cosmológico mais aceito sobre a origem do universo é a 

chamada “Teoria do Big Bang”. Nele, ocorreu uma grande explosão cerca de 14 bilhões de 

anos atrás, originando assim, diversos corpos celestes, e ainda, o conceito de espaço e 

tempo. Sendo que os diversos elementos foram gerados a partir dessa Grande Explosão 

(Big-Bang).  Após começaram a se formar as galáxias e sistemas solares. 

A partir daí, o universo foi se expandindo cada vez mais, de forma que foi se resfriando 

dando  origem aos diversos astros. 

 

 

Atividades: 

1. O que significa Universo em latim? 

2. Explique a teoria do Big Bang. 

Bom trabalho!!!!  

 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO – PROFESSORA SIMONE 

CRIAR UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS SOBRE COMO PODEMOS TEM UMA BOA CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA. 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA 

 Seleciona um horário para assistir ao Jornal da RBS e escolha uma notícia sobre o Corona Vírus - Covid 19, no Rio 

Grande do Sul. 

      Após, reescreva a notícia em 3 parágrafos.  

 

        Atenção! 

      -Título em destaque (falhar linha). 

     - Primeiro Parágrafo, é o Lead da notícia. Deve conter o fato principal, onde e quando aconteceu. É onde se 

apresenta o assunto. 

     - Segundo Parágrafo, é onde você informa maiores detalhes e comenta o fato apresentado no primeiro parágrafo. 

      - Terceiro e último parágrafo. Neste, você vai concluir/fechar a notícia, podendo escrever também o que sente ou 

espera em relação ao que está acontecendo. 

 

       *IMPORTANTE* 

     Você vai apresentar a sua notícia e *entregar numa folha*, na primeira aula de Português que tivermos. 

 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

ESTA SEMANA SERÁ DEDICADA PARA CORREÇÕES DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS ANTERIORES, ESTA SERÁ FEITA 

NO GRUPO. 

 

ATIVIDADES DE ARTE – PROFESSORA BRUNA 

ESTA SEMANA SERÁ DEDICADA PARA CONCLUIR AS ATIVIDADES DAS SEMANAS ANTERIORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – PROFESSORA AUREA 

 



 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

SURGIMENTO DA TERRA E SISTEMA SOLAR 

Segundo uma parcela da classe científica os planetas e os astros teriam sido formados a partir de 
fragmentos de poeira oriundas do sol há aproximadamente 4,6 bilhões de anos.  
 
O sol é uma estrela composta por um conjunto de gases e minerais e/ou elementos sólidos (gelo, ferro 
entre outros), no primeiro momento o sol possuía um aspecto nebuloso e apresentava características de 
um disco chato que girava.  
 
No decorrer de toda evolução da estrela houve um momento em que a parte nebulosa iniciou um processo 
de desmembramento de diversos anéis, que deu origem a uma variedade de aglomerações. Uma parcela 
dessas aglomerações se agrupou em partículas sólidas, por meio desse processo teve início a formação 
de alguns planetas do Sistema Solar como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.  
 
Outras aglomerações se compactaram em partes maiores de gases, dessa forma derivou os planetas de 
Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No caso de Plutão o processo não equivale aos planetas citados, pois 
se supõe que esse planeta teria sido um satélite de Netuno que adquiriu sua própria órbita. 

O Sistema Solar localizado na  galáxia Via  Láctea corresponde a um conjunto de planetas e astros que 
gira em torno do Sol. Os planetas que compõe o sistema solar são ordenados segundo a distância que 
cada um está em relação ao Sol, desse modo a sequência se estabelece da seguinte forma, a partir do 
mais próximo para o mais distante: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e 
Plutão. Além de planetas, giram em torno do sol asteróides, cometas e satélites naturais. 

 

 
O Sistema Solar.  

CLASSIFICAÇÃO DOS PLANETAS: 

Planetas telúricos, terrestres ou rochosos: são os quatro planetas mais próximos do Sol: Mercúrio, 
Vênus, Terra e Marte. São caracterizados por serem constituídos de rochas, ferro e metais pesados e por 
possuírem maior densidade, visto que os materiais possuem tendência a estarem mais próximos ao Sol. 

Planetas jovianos, gigantes ou gasosos: são os quatro planetas mais distantes do Sol: Júpiter, Saturno, 
Urano e Netuno. São maiores que os planetas telúricos em termos de dimensão. São caracterizados por 
serem formados por gases como hélio e hidrogênio. São menos densos, por isso mais afastados do Sol. 
Há evidências de que esses planetas possuem um núcleo rochoso, contudo, não apresentam uma 
superfície definida. Todos apresentam vários satélites naturais e sistemas de anéis. 

ASTROS DO SISTEMA SOLAR 

Além dos planetas, há  no Sistema  Solar outros  astros.  Segundo a União Astronômica  Internacional,  
com  exceção  dos  satélites  que  orbitam  o  Sol,  deverão  ser designados  como:  pequenos  corpos  do  
Sistema  Solar  esses  corpos  que  apresentam dimensões inferiores aos planetas e aos planetas anões. 

 Asteroides: corpos que apresentam movimento próprio, a maioria já catalogada apresenta órbitas 
elípticas e encontra-se no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. O seu tamanho pode ser calculado 
por meio da medida da quantidade de luz que ele reflete.  Apenas 16 asteroides, dos mais de 3000 



catalogados, apresentam dimensões superiores a 240 km. Seu brilho não é constante devido à reflexão 
solar. 

Cometas: corpos constituídos por uma parte sólida chamada de núcleo que é formado por gelo e 
impurezas.  Sua forma é irregular, e são bastante extensos.  São compostos especialmente por água, e, 
conforme se aproxima do Sol, o gelo existente no núcleo sofre evaporação, ejetando grãos de poeira que 
acabam por refletir a luz solar, dando, então, o aspecto brilhoso ao cometa.  Eles possuem caudas, que 
são prolongamentos da nuvem de gás e poeira. 

Meteoros, meteoroides e meteoritos: o meteoro corresponde ao fenômeno luminoso observado durante 
a passagem de um meteoroide na atmosfera. Os meteoroides correspondem a restos de cometas ou 
fragmentos oriundos de asteroides. Os meteoritos são meteoroides que sobrevivem ao adentrarem a 
atmosfera e atinge o chão. 

Links de vídeo aulas sugeridas 

Documentário sobre a formação da terra 

https://www.youtube.com/watch?v=18i4Zf_GJGs 

Viajando pelo sistema solar 

https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8 

Exercícios: 

1)  Em qual galáxia está localizada o nosso sistema solar? 

2)  O que são e quais são os planetas rochosos? 

3)  O que são e quais são os planetas gasosos? 

4)  Quais são os outros corpos celestes que juntamente com o sol e os planetas compõem nosso 
sistema solar?  

5) Quais são e qual é a ordem dos planetas que compões o sistema solar? 

 

 




