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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março e apresenta 

como objetivo colocar em discussão assuntos importantes relacionados com 

esse recurso natural. 

Como sabemos, a vida no planeta só é possível graças à pre -sença 

de água, desse modo, cuidar das fontes de água é funda- mental para a nossa 

sobrevivência. 

O corpo humano, por exemplo, necessita de água para diversos 

processos, como a sua manutenção. 

*Regula a temperatura do corpo: A água faz parte do suor, que apresenta 

papel importante. 

*Elimina as substâncias para fora do corpo: A água faz parte, por exemplo, 

da eliminação da urina, em excesso em nosso corpo. 

A água é um recurso essencial para a sobrevivência de todos os seres 

vivos. Ela participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada 

um solvente universal. 

https://brasilescola.com.br/ dia mundial da água 
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Parceria 

Pedagógica 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/suor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/soluto-solvente.htm
https://brasilescola.com.br/


Atividades 

 

Leia o texto e responda o que se pede. 

 

1) Sobre o que trata o texto? 

 

2) Por que precisamos preservar a água do Planeta?  

 

 

3) Como podemos perceber que existe água em nosso corpo? 

 

4) Por que dizer que a água “é um recurso essencial para a sobrevivência 

de todos os seres vivos”?  

 

 

5) De que maneiras você pode economizar água no seu dia a dia? 

 

Ilustre dois dos exemplos acima. 

 


