
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço.  

Atividade de Ciências 

 

 

    Meu amor, sabemos da grande importância da água para nossa vida e para a 

natureza ! Temos que evitar o desperdício, porque podemos ficar sem essa fonte de 

vida tão maravilhosa!!! Todos nós podemos fazer da nossa parte, adotando hábitos 

de economia.  

Primeiro vamos entender como acontece a chuva, você irá assistir esse pequeno 

vídeo sob orientação de um responsável, com você!!! 

 

1- Acabamos de ver como se formam as chuvas, agora observe as imagens do 

ciclo da água e ajude a Cristal a enumerar os quadros de acordo com a 

sequência correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia mundial da Água – 22 de março 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1HYWAxp0EQ 

 

1- Juntou-se com outras gotinhas e formou uma 

nuvem no céu. 

2- Cristal subiu em forma de vapor, porque o Sol 

aqueceu as águas do rio. 

3- A nuvem, de tão pesada, desmanchou-se e caiu em 

forma de chuva. 

4- A nuvem passou perto do Sol e ele encheu de cores 

o bailado das gotinhas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1HYWAxp0EQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Escreva 5 maneiras que você e sua família utilizam a água. 

 

a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________ 

 

3- Pinte somente o que devemos fazer para economizar água. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Na imagem do exercício anterior, temos 4 atitudes que desperdiçam água. 

Escreva uma solução para cada atitude errada: 

 

a) Tomar banho com o chuveiro ligado, até quando estou ensaboando. 

_________________________________________________________________ 

 

b) Deixar a torneira aberta durante todo o tempo em que escovo meus dentes. 

__________________________________________________________________ 

c) Devo lavar o carro com a mangueira aberta, durante todo o tempo. 

__________________________________________________________________ 

d) Lavar a calçada usando mangueira. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

5- Aprendemos que todo ser vivo nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. 

Escreva o nome de cinco seres vivos. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6-  Todos os seres vivos precisam de alimento. Do que as plantas necessitam 

para produzirem seu próprio alimento? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7- Como é a alimentação dos animais? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

No capítulo 1 do livro grosso, páginas 144 até 157 

estudamos sobre o seres vivos.  Vamos recapitular? 


