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A Terra 

O planeta Terra está sempre em movimento no espaço. Ele gira em torno si 
mesmo e em torno do Sol. Esses dois movimentos acontecem ao mesmo 
tempo e são chamados de: rotação e translação.  

Para você entender melhor, vamos assistir a um vídeo que vai trazer o assunto 
bem explicadinho. Acesso o link:  

https://www.youtube.com/watch?v=IfGDdUx6Up8 

        

Agora que você aprendeu coisas novas, vamos fazer uma atividade. 

1. Complete as frases corretamente. 

2. Agora, numa folha do seu caderno, represente, por meio de um desenho, o 
movimento de translação! Você pode consultar o vídeo novamente, caso 
precise rever alguns detalhes. Depois, explique, com suas palavras, como 
ocorre o movimento de translação. 

 
ORIENTAÇÕES: 
 
Sugerimos o vídeo sobre dia e noite em Libras:  
https://www.youtube.com/watch?v=KPPINhRG-hs&t=90s 
 
Para o estudante cego é especialmente importante compreender os conceitos dos 
turnos do dia, uma vez que esse conceito influenciará muito sua orientação e 
mobilidade. A atividade pode ser uma oportunidade para ampliar o tema e trabalhar 
também habilidades de vida diária. Sugerimos esse vídeo onde um rapaz cego fala 
sobre o tema: https://www.youtube.com/watch?v=V5Nf4O7L62Y  
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No vídeo a seguir, temos passo a passo de montagem de uma atividade para 
demonstrar o movimento solar do leste para o oeste e a nossa percepção do dia e 
da noite. Trabalhando também as atividades da rotina da criança nos períodos do 
dia e da noite para tornar a atividade significativa e contextualizada. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=IsQTSBJcR6M. Muito legal! 
 
Para os estudantes com Altas Habilidades, sugerimos o link 
https://pt.khanacademy.org/search?referer=%2Fbrasil&page_search_query=MOVIM
ENTOS+DE+TRASLA%C3%87%C3%83O+E+ROTA%C3%87%C3%83O da Khan 
Academy, que ampliará os conhecimentos acerca do assunto abordado nesta 
atividade. 
 
É importante destacar que as crianças podem registrar as respostas de acordo com 
a sua condição, seja em Libras, através de desenho, oralmente, em Braille, usando o 
alfabeto móvel, e outras tecnologias assistivas que tenha acesso. 
 
 

 Lembrem-se que essa atividade é apenas uma sugestão! Fiquem à 
vontade para conduzir o trabalho de acordo com a realidade da sua 
turma.  
 

 Observem o quadro com os Direitos de Aprendizagem e os Conteúdos 
relacionados à atividade. Eles são os mesmos para estudantes com e 
sem deficiência. 

 


