Série: 2ºs anos A, W, B e C
Disciplina: Ciências
Conteúdo: Os vegetais – tipos de plantas e os ambientes em que vivem
Atividade referente à semana: 13 a 17 de abril
Querido aluno (a) e responsável!
A partir desta semana diminuiremos a quantidade de atividades para que você
possa se dedicar ainda mais aos estudos. Os textos não precisam ser copiados,
somente os enunciados.
Observação: caso você tenha dúvida e seu responsável também fique tranquilo (a),
retomaremos nossos conteúdos assim que voltarmos às aulas.

Texto informativo

As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos. Existem
muitas espécies de plantas e elas são diferentes umas das outras.
Exemplos de plantas: coqueiro, grama, árvores frutíferas, cactos, rosas,
margaridas, violetas, capim, entre outras.
Podemos dizer também que os vegetais podem ser divididos em médios,
rasteiros e altos.
As plantas rasteiras são pequenas e crescem próximo ao chão.
As plantas altas são as árvores, por exemplo, e podem atingir a altura de
um prédio de mais de 15 andares.
Os arbustos como azaleia são plantas médias.

Atividade 1
 Pesquise no google diferentes imagens de vegetais de acordo com o
texto informativo acima, desenhe e nomeie três tipos de plantas, sendo
uma rasteira, uma média e uma alta.

Atividade 2
Texto informativo
Os vegetais vivem em diferentes ambientes: na terra, sobre a água,
embaixo da água, em lugares muito secos, em lugares muitos úmidos,
em regiões quentes e em regiões frias.
As plantas que vivem na terra são chamadas de plantas terrestres.
As plantas que vivem na água são chamadas aquáticas
 Para responder as questões a seguir leia o texto informativo à cima e
assista ao vídeo “O ambiente das plantas” abaixo citado.

a)
b)
c)
d)

Em quais ambientes os vegetais podem viver?
Como chamamos as plantas que vivem na terra?
Como chamamos as plantas que vivem na água?
Desenhe e escreva o nome de uma planta aquática e uma planta
terrestre.

