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1. Já sabemos que Plutão não faz parte do Sistema Solar e que atualmente é considerado um planeta Anão, 
portanto considero importante a referência que o texto traz sobre sua formação e seu tamanho.  

SISTEMA SOLAR EM ESCALA 1 

Os oito planetas da família solar apresentam grande diversidade de tamanhos. 
A Terra possui um porte médio e é maior que seus três vizinhos mais próximos – 
Mercúrio, Vênus e Marte -, mundos igualmente rochosos. O menor de todos os 
planetas, Plutão(1) , quase não recebe os raios solares e por isso se constitui de uma 
bola de gelo. Os quatro gigantes gasosos – Júpiter, Saturno, Urano e Netuno – 
compõem-se principalmente de gases e água. No início, eram planetas apenas um 
pouco maiores que o nosso, mas sua gravidade atraiu grandes quantidades de gás 
de uma gigantesca nuvem que circundava o jovem Sol.  

 

Experiência 1.  

Tamanho dos planetas 

Da Terra, é difícil avaliar os tamanhos e volumes dos planetas em três 
dimensões. Você sabia que são necessárias 1.300 Terras para fazer um Júpiter? 
Nesta experiência represente os planetas usando alimentos. Se não tiver os 
alimentos indicados utilize objetos de tamanho equivalente.  

Você precisa de: 

- Grãos de pimenta-do-reino (Mercúrio, Plutão e Marte) 

- Ervilhas (Vênus e Terra) 

- Ameixa (Urano e Netuno)  

-  Tangerina (Júpiter) 

- Laranja grande (Saturno) 

 

Mundos em suas mãos: Ponha todos os alimentos sobre uma mesa – São os 
oito planetas do Sistema Solar e Plutão.  

1. Pegue-os nas mãos para comparar tamanhos. Escreva o que você pensou e 
percebeu ao organizar todos esses planetas com alimentos/temperos de 
tamanhos tão diferentes. 
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2. Quantos Plutões seriam necessários para compor um Júpiter? 

________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 

 

3. Quantos Plutões para encher uma Terra? Faça as suas estimativas! 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

4. Represente com recorte e colagem o seu Sistema Solar (incluindo Plutão) 
feito com alimentos. Caso não tenha revistas para atividade desenhe e 
recorte.  

 

5.  
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