Série: 3° ano
Disciplina: Ciências
Conteúdos: A água e o ar.
Atividade referente à semana: 06 a 10 de abril
Antes de iniciar às aulas de Ciências, assista a vídeo aula da professora Jussara
sobre a água e o ar. NO SITE DO COLÉGIO

A ÁGUA
A água cobre as partes mais baixas da superfície
terrestre, formando os mares, os rios e lagos. As
plantas, os seres humanos e os outros seres vivos
precisam de água, pois ela é fundamental para a vida.
Assista ao vídeo cujo link está abaixo:
Vídeo 1 - Agua Recurso Finito (Projeto Água)
https://youtu.be/D7XOgvcPuus
1- Após assistir ao vídeo, escreva três informações sobre a água que você conseguiu
abstrair.
2- Analise o cartaz a seguir para responder à questão.

Cite três atitudes que as pessoas podem ter no dia a dia dentro das suas casas para
economizar água.

O AR
Sem o ar não existiria vida na Terra. Ele envolve
todo o planeta, formando uma camada chamada
de atmosfera. O ar está em todos os lugares: à
nossa volta, na água, no solo, nas plantas e no
corpo de todos os animais.

3- Leia as informações a seguir.
Como os peixes, nós vivemos em um mar. A diferença é que o nosso mar não é feito de
água, mas sim de gás, que também conhecemos como ar. O nosso mar, que chamamos
atmosfera, tem cerca de 100 quilômetros de espessura. [...] O ar existe por toda parte,
mas não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto e não podemos pegá-lo. [...]
Como citado no texto, o ar não pode ser visto, mas em muitas situações percebemos a
sua presença. Cite duas formas de percebermos a existência do ar no nosso dia a dia.
4- Com base neste texto, responda:

Pessoas do mundo inteiro têm se dedicado a estudar o meio ambiente, a salvar espécies
ameaçadas de extinção, a impedir o envenenamento do ar, do solo, da
água... Explique por que é importante preservar o ambiente em que vivemos.

