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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. 

_________________________________________________________________(Atividade 2)________________________ 
  

Leia o texto com atenção para responder as questões abaixo: 

                                    A Viagem da Gotinha 
De uma árvore de grandes galhos cairia a última gota de uma intensa chuva. Era 

Panchita que ficara mais tempo que suas irmãs, descansando sobre uma folha. Sua mãe, junto 
com toda a família, estava esperando embaixo da árvore em uma poça d´água. 

- Rápido – todos gritaram – já sair o sol e nós vamos viajar! 

Panchita não entendeu de que viagem estavam falando. Ela era muito pequena e 
nunca saia de casa, Muito assustada, fechou os olhos e se atirou dentro da poça d’água. 

O Sol começou a esquentar e logo toda a água evaporou –se. A família de Panchita 
deu as mãos e flutuou no ar, foram subindo, subindo...até chegar bem alto. 

Panchita sentiu um pouco de frio. Olhou ao redor de si e muito impressionada gritou: 

- Estou nas nuvens! 

Sua mãe explicou que agora faziam parte das nuvens. Quando se juntassem mais 
gotas de água elas voltariam a cair, molhando novamente as árvores e a terra. 

 

1-) Cite 4 lugares onde podemos encontrar água no nosso planeta.      

2-) A maior parte de água existente no nosso planeta é: 

(   )  potável 

(   ) doce 

(   ) salgada 
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3-) Para que serve a água? 

 

4-) O que pode ser feito quando precisamos consumir água em locais onde ela 
não é tratada adequadamente? 

5-) Leia a frase a seguir: 

 

SEM ÁGUA NÃO EXISTE VIDA. 

 

Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. 

6-) De que forma a água é encontrada na natureza? 

7-) Agora vamos fazer uma atividade diferente! 

 Vocês deverão ir até a cozinha da casa de vocês para fazer a seguinte 
experiência e responder as perguntas. 

 

 

 


