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Ida ao Planetário
1. Lê o texto.
Raul – Hoje vamos ao Planetário.
Vasco – Planetário? O que é isso?
Raul – É uma sala onde podemos ver os astros.
Vasco – O que são astros?
Raul – Os astros são as estrelas, os planetas, os cometas…
Vasco – Eu sei o que são estrelas. São aquelas luzinhas que tremem
quando olhamos para o céu à noite.
Raul – Isso mesmo. Mas também conseguimos ver uma estrela
durante o dia. O Sol é uma estrela.
Vasco – Sabes tantas coisas sobre os astros!
Raul – Eu gosto muito de astronomia. Quando crescer quero ser
astrónomo.
2. Liga.
a) Um céu estrelado 

(1) é um edifício onde se projeta imagens dos planetas.

b) Astronomia 

 (2) é um céu que tem muitas estrelas.

c) Planetário 

 (3) é a ciência que estuda os astros.

3. Observa a tabela com as sessões do Planetário.

https://ccm.marinha.pt/pt/planetario/sessoes

3.1. Preenche os espaços com os nomes das sessões.
a) As pessoas só podem ver a sessão “

” uma vez por semana de manhã.

b) Há duas sessões sobre as estrelas: “

”e“

c) A sessão “

” é realizada quatro vezes por semana.

d) A sessão “

” só é realizada ao fim de semana.

4. Liga as palavras que são da mesma família.
a) astro 

 (1) planetário

b) planeta

 (2) solar

c) estrela

 (3) luar

d) lua

 (4) estrelado

e) sol

 (5) astronomia

5. Escreve uma frase para cada palavra.
a) astro
b) planeta
c) estrela
d) lua
e) sol
Soluções:
2. a) (2); b) (3); c) (1)
3.1. a) Acampar com as Estrelas; b) Acampar com as Estrelas, Brincar com as Estrelas; c) Vamos ao Espaço; d) Brincar com as
Estrelas
4. a) (5); b) (1); c) (4): d) (3); e) (2)

”.

