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AS FASES DA LUA 

As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural 

da Terra ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição 

em relação ao nosso planeta e ao Sol. 

A Lua apresenta quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas 

dura cerca de 7 a 8 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, 

pois ela reflete a luz proveniente do Sol. 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 

– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 

– NOME DO PROFESSOR; 

– ATIVIDADE IMPRESSA: COLAR NO CADERNO; 

– ATIVIDADE ONLINE: LER O TEXTO, COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDÊ-LAS. 



Assim como a Terra, a Lua também não permanece estática, realizando, portanto, 

alguns movimentos. À medida que a Lua realiza o movimento de revolução ao redor 

da Terra, ela passa por um ciclo de fases, durante o qual sua forma varia 

gradualmente. O Ciclo da Lua ou Ciclo de Lunação, chamada também de Período 

Sinódico da Lua, ocorre em aproximadamente 29,5 dias. Esse fenômeno é bem 

compreendido desde a Antiguidade. Acredita-se que o grego Anaxágoras (430 a.C.), 

já conhecia sua causa, e Aristóteles (384 - 322 a.C.) registrou a explicação correta 

do fenômeno: as fases da Lua resultam do fato de que ela não é um corpo luminoso, 

e sim um corpo iluminado pela luz do Sol. 

Lua Nova 

Nesta fase, a Lua e o Sol, quando vistos 

a partir da Terra, estão na mesma 

direção. No período da Lua Nova, o 

astro nasce às 06:00 e se põe às 18:00, 

ou seja, por estarem a Lua e o Sol na 

mesma direção, a Lua não recebe a luz 

solar. Portanto, neste momento, a Lua 

nasce praticamente junto com o Sol, se 

pondo também com ele, ficando visível 

durante o dia no céu. Com o passar dos dias, a Lua vai ficando mais a Leste do Sol, 

e sua face brilhante vai crescendo a partir de sua borda Oeste, levando esse 

processo mais ou menos uma semana, até atingir sua próxima fase, a crescente.  

Lua Crescente 

A Lua crescente ou quarto crescente 

recebe esta denominação, pois neste 

momento só conseguimos observar um 

quarto de sua totalidade. Seu formato é 

de um semicírculo e nesta fase a Lua 

nasce aproximadamente ao meio-dia e 

se põe aproximadamente à meia-noite. 

A face iluminada da Lua continua 

crescendo pelo lado que está voltado ao Oeste, até atingir seu estado de iluminação 

completa, ou seja, a Lua Cheia.  



Lua Cheia 

Na fase da Lua cheia, a Terra está 

entre o Sol e a Lua e, portanto, 

conseguimos observar a totalidade 

do satélite iluminado integralmente 

pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce 

aproximadamente às 18 horas e se 

põe aproximadamente às 6 horas do 

dia seguinte. Na sequência do ciclo, 

a Lua vai ficando cada vez mais a Oeste do Sol, sendo que a parte iluminada da Lua 

vai perdendo dimensões da direção Oeste para Leste. 

Lua Minguante 

A Lua minguante ou quarto minguante 

é o último estágio das fases da Lua. 

Neste período, ela encontra-se no 

formato de um semicírculo e assim, 

novamente conseguimos observar um 

quarto de sua totalidade no sentido 

oposto da fase crescente. Nesta fase, a 

Lua nasce aproximadamente à meia-

noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Seguindo o processo, a Lua continua 

minguando até atingir a renovação de todo processo, com uma Lua nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, CLIQUE na imagem acima e assista a um vídeo sobre as fases da Lua. 
(COMPLEMENTAR) 

https://www.youtube.com/watch?v=2USGowR0Y7o
https://www.youtube.com/watch?v=2USGowR0Y7o
https://www.youtube.com/watch?v=2USGowR0Y7o


RESPONDA: 

1) Qual é o movimento da Lua responsável por suas fases? 

R:____________________________________________________________________ 

2) É correto afirmar que a Lua possui luz própria? Justifique a sua resposta. 

R:____________________________________________________________________ 

3) Quais são as quatros fases da Lua? 

R:____________________________________________________________________ 

4) Quanto tempo aproximadamente perpassa cada fase da Lua? E o ciclo completo? 

R:____________________________________________________________________ 

5) Cite as características das fases da Lua: 

LUA NOVA 
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