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Para todos os nenos e aos non tan 

nenos aos que lles gusta mirar cara 

ao alto nunha noite estrelecida
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O encontro



Álvaro era un neno que vivía no planeta 
Terra, coma todos nós.

Vivía feliz cos seus pais, xogaba e ía ao 
colexio.

Pero non podía maxinar a grande aventura 
que ía vivir.



Un día unha nave doutro planeta 
dirixiuse á Terra.

Pareceulle un planeta moi bonito, tan 
azul, con tanto mar, que decidiu  
aterrar nel.



O noso amigo extraterrestre non se 
asemella en nada a nós.

Ten dous ollos no alto da cabeza, o 
corpo verde e as mans de cor violeta.

Moi diferente a nós, pero... parece 
simpático.



O Noso amigo extraterrestre comeza a 
procurar a alguén con quen poder falar.

Ao lonxe ve a un neno que xoga nun 
parque.

Si -pensa-. Falarei con el e será o meu 
amigo.



- Ola, terrícola -dixo o noso amigo 
verde-. Como te chamas?

- Chámome Álvaro -respondeulle con 
voz medorenta.

- Vives na Terra, amigo Álvaro?

- Si -respostoulle-. É o meu planeta.



- E tes visitado algunha vez outros 
planetas? -preguntoulle o noso amigo 
extraterrestre.

- Non, nunca -responde Álvaro.

- Propóñoche un plan divertido.

- O que? -preguntou Álvaro.

- Se sobes na miña nave, levareite a coñecer 
o voso sistema solar.

- De acordo -dixo Álvaro sen pensalo dúas 
veces.

- Os dous foron deica a nave espacial.



Os dous soben dentro e parten rapidamente.

-Por certo, o meu nome é Pruf Prof -X60 -di o noso amigo 
extraterrestre.



A aventura da 
viaxe



- Primeiro heiche ensinar todo o 
sistema solar -dixo PrufProf-X60.

- Mira Álvaro, o Sol, que é unha 
estrela, está no centro e os 
planetas xiran ao seu redor.

- Ah! -Álvaro queda abraiado ao 
ver todos os planetas xirando 
ao tempo. -E cantos planetas 
son?

- Son oito planetas: 

Mercurio, Venus, a Terra, 
Marte, Xúpiter, Saturno,  
Urano e Neptuno. Antes 
dicíase que Plutón tamén era 
un planeta, pero agora xa non.



- O primeiro é ver o Sol. É unha 

enorme bóla de lume que dá 
enerxía e calor. Ás veces produce 
labaradas.

- Formouse hai uns 4500 millóns 
de anos.

- Non nos podemos achegar moito 
porque a nave se derretería coma 
un xeado.



- Mira este é Mercurio, o planeta máis achegado 

ao Sol. É o planeta máis cativo do sistema solar, 
e nel vai moita calor. A súa temperatura é de 
350º de día e de -150º á noite.

- Na súa superficie vense moitos impactos de 
meteoritos.



- Este é Venus, o 

segundo planeta máis 
achegado ao Sol. Ten 
un tamaño semellante 
ao da Terra. Ten unha 
atmosfera moi quente.

- Despois da Lúa, Venus é o punto máis brillante 
do ceo pola noite.

- En Venus cada ano ten 224 días.



- Ben, Álvaro, este planeta xa o coñeces: é o teu, a 
Terra. Mira, ten un satélite que xira ao seu 

redor. Chámase a Lúa.

- Esta a 150 millóns de quilómetros do Sol e é o 
terceiro planeta máis achegado a el.

- A auga cobre o 75% da superficie do planeta.



- Mira Marte, o planeta vermello -dixo 

PrufProf-X60.

É máis pequeno que a Terra. O ano 
marciano dura 687 días terrestres.

Marte non ten mares e presenta moitos 
cráteres de impactos de meteoritos.

- En Marte aterraron varias sondas espaciais 
sen tripulación: naves Viking, Phoenix 
Mars Lander, Spirit e Opportunity.

- Marte ten dous satélites pequenos: Phobos 
e Deimos.



- Se algunha bate na nave, hanos destruír...

- Agora coidado!

- Entre Marte e Xúpiter está o 
cinto de asteroides, 

enormes pedras que se moven e 
xiran sen parar.



-Xúpiter, o planeta 

máis grande do sistema solar.

- É un planeta gasoso formado por 
hidróxeno e helio. Un ano en Xúpiter dura case 12 anos terrestres.

- Ten unha grande mancha vermella, un enorme 
anticiclón, dun tamaño dúas veces máis grande que o da Terra.

- Xúpiter ten 65 satélites. Os máis importantes son Io, Europa 
Ganímedes e Calisto.



- Saturno, é o segundo planeta máis grande do 

Sistema Solar. O seu tamaño é 740 veces o da 
Terra.

- É o único cun sistema de brillantes aneis ao seu 
redor perfectamente visibles. As partículas destes 
aneis xiran a 48000 km/h.

- É outro planeta gasoso formado por hidróxeno e 
helio.

- Saturno ten 62 satélites. Os máis importantes 

son Titán e Encélado.  



- Un ano en Urano dura case 84 anos terrestres.

- Tamén ten un sistema de aneis pero moi escuros.

- Urano ten 27 satélites. Os máis importantes son 

Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberón.

- Mira Álvaro, alí está Urano, o 

terceiro planeta máis grande, -dixo 
PrufProf-X60-. 

- Xa estamos moi lonxe do Sol, a 
case 3000 millóns de quilómetros. 
A súa luz e calor a penas chegan a 
este planeta. A temperatura media 
en Urano é de -205º.



- Ten unha grande mancha escura, parecida á de 
Xúpiter, do tamaño da Terra. A temperatura media 

en Neptuno é de -220º.

- Un ano en Neptuno dura case 164 anos terrestres.

- Neptuno ten 13 satélites. O maior deles e o máis frío é 

Tritón.

- Neptuno, o final da nosa viaxe. 

O máis arredado dos planetas do 
sistema solar. Atópase a 4500 
millóns de quilómetros. É un 
pouco máis cativo que 
Urano.



- E aquí remata a viaxe -dixo 
PrufProf-X60.

- Para alén están os planetas 

ananos, entre eles Plutón, 

e o resto do universo cheo de 
miles de estrelas moi, moi 
lonxincuas.

- Álvaro permaneceu en 
silencio todo o tempo. Todo 
era novo e marabilloso para 
el.

- Foi xenial, grazas PrufProf-
X60.



Volta á Terra



A nave de PrufProf-X60 diríxese 
rapidamente de volta rumbo á Terra.

- Alí está -berra Álvaro cheo de ledicia.



A nave aterra mainamente no 
mesmo parque onde estivera 
xogando Álvaro.

A súa nai ha estar preocupada 
procurándoo.



Ao cabo, Álvaro e a súa nai 
atópanse e se dan unha forte 
aperta. Os dous están moi ledos 
de se volver a ver despois dun 
rato.



PrufProf-X60 ten que tornar ao seu 
planeta.

- Adeus Álvaro! -berra PrufProf-X60 
dende a nave-. Volverémonos ver!

- Adeus PrufProf-X60! -responde 
Álvaro-. Deica outra aventura!

Xa só resta despedirse de PrufProf-X60. Os 
dous pasárono de medo e se prometen volver 
viaxar xuntos.



Fin



A editorial
Editorial Weeble é un Proxecto Educativo aberto á colaboración de todos para fomentar a 
educación, ofrecéndoa dun xeito atraíbel e moderno.

Creamos e editamos libros educativos infantís que sexan divertidos, modernos, sinxelos e 
imaxinativos. Libros que se poidan usar na casa ou na escola como libros de apoio.

E o mellor é que son de balde! Por iso publicamos en formato electrónico. Queremos facer 
accesíbel este novo xeito de aprender.

Apostamos polo desenvolvemento da imaxinación e da creatividade coma alicerces fundamentais 
para o crecemento dos máis novos.

Cos nosos libros queremos redeseñar o xeito de aprender.

Se queres saber máis de nós, visítanos en: http://editorialweeble.com

Un saúdo, 
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