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MOVIMENTOS DA LUA  

A Lua é o único satélite natural da Terra, situando-se a uma distância de cerca de 

384.405 km do nosso planeta. Apesar de ser o segundo corpo mais brilhante no céu, 

atrás somente do Sol, não possui brilho próprio, sendo iluminada pela luz solar.  

A Lua, assim como a Terra e o Sol, não está parada no céu. Ela gira ao redor da 

Terra, que por sua vez, giram juntas ao redor do Sol. A Lua possui diversos 

movimentos, mas os principais são: translação, rotação e revolução. 

O movimento de translação é o que ela faz em torno do Sol, acompanhando a Terra. 

Sua duração é de um ano, portanto 365 dias. O tempo que a Terra leva para girar ao 

redor do sol, chama-se ano terrestre, e o tempo que a Lua leva para girar, junto com 

a Terra, ao redor do Sol, se chama ano lunar. 

O movimento de rotação é o que ela faz em torno do seu próprio eixo, já o 

movimento de revolução é o que ela faz ao redor da Terra. Os movimentos de 

rotação e revolução têm a mesma duração, pois são realizados, em tempos iguais. 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 

– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 

– NOME DO PROFESSOR; 

– ATIVIDADE IMPRESSA: COLAR NO CADERNO; 
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Agora, CLIQUE na imagem acima e assista a um vídeo sobre os movimentos da Lua. 
(COMPLEMENTAR) 

O Ciclo da Lua ou Ciclo de Lunação, chamado também de Período Sinódico da 

Lua, ocorre em aproximadamente 29,5 dias. É, portanto, conhecido como mês lunar 

e durante este período as 4 fases da Lua acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar 

completo. 

Já no Período Sideral o tempo que a Lua leva para girar em torno do seu eixo 

(rotação) é de 27,3 dias e esse também é o tempo que ela leva para orbitar em volta 

da Terra (revolução). 

Portanto, o mês sideral é considerado aproximadamente 2,25 dias mais curto do que 

o mês sinódico. 

 

RESPONDA 

1-) Quais são os três principais movimentos da Lua? 

R: _________________________________________________________________ 

2-) O que é o movimento de translação da Lua? 

R:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2cBkW63JzZw


3-) O que é o movimento de rotação da Lua? 

R: _________________________________________________________________ 

4-) O que é o movimento de revolução da Lua? 

R: _________________________________________________________________ 

5-) O que é mês Lunar? 

R:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6-) Qual dos três principais movimentos da Lua está relacionado o Período 

Sinódico? 

a) Rotação 

b) Translação 

c) Revolução 

7-) Preencha as lacunas de acordo com os três principais movimentos da Lua. 

a) Rotação  (     ) Movimento realizado em torno do Sol 

b) Translação  (     ) Movimento realizado em torno do seu próprio eixo 

c) Revolução  (     ) Deslocamento em torno da Terra 

 


