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Juiz de Fora, 29 de abril de 2020. 

 

Roteiro de estudos: 

 

Aula de Música – Tio Thales  

Altura Sonora: sons graves e sons agudos 

Vídeo: https://youtu.be/Sp1nxxadOIE 

 

Português: 

Vídeo: https://youtu.be/C1EoU7dG6pY  

Ler e fazer as atividades das páginas 73 e 74.  

 

Ciências:  

Vídeo: https://youtu.be/NKQOaLhoCq8  

Questionário de Ciências – ‘’Como é a Terra’’. 

 

- Orientação de estudos: Estudar a multiplicação do 2, 3 e 4. 

 

 

ENCONTRO ONLINE: Hoje, às 17:00. Link para acesso: 

3º ano A: https://meet.google.com/eyd-tgky-ohv?hs=122  

3º ano B: https://meet.google.com/djn-ajis-qzj  

3º ano C: https://meet.google.com/hkm-uygr-ycd  

 

 

 

 

 Lembre-se de estudar com atenção e fazer as atividades do livro e do caderno de Ciências 

com muito capricho e organização.  
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Revisão de Ciências 

 

 Capítulo 2: ‘’Como é a Terra’’ 
 

 A Terra é formada por camadas com diferentes características. A crosta é a primeira 

camada que envolve esse planeta. Ela é sólida e formada por rochas. Sua parte mais externa, 

onde nós vivemos, é conhecida como superfície terrestre. 

 A camada localizada logo abaixo da crosta é o manto, que é sólido e muito quente. O 

manto é a camada mais espessa da Terra. 

 A camada mais interna do planeta é o núcleo, que apresenta uma parte sólida e outra 

parte líquida, externa. As temperaturas no núcleo são ainda mais altas do que as do manto. 

 O solo, onde plantamos nosso alimento e onde vivem muitos seres 

vivos, é composto de fragmentos de rocha (parte mineral), de restos de organismos, de ar e 

de água. 

 O solo é um componente do ambiente muito importante para diversos seres vivos.Por meio 

de suas raízes, as plantas se fixam no solo e absorvem dele água e sais minerais. Os animais 

que se alimentam de plantas e os animais que se alimentam de outros animais também 

dependem do solo. O solo também é o abrigo de diferentes tipos de organismos, desde 

microrganismos até animais maiores, como a minhoca e o tatu.  

 Os seres humanos utilizam o solo, por exemplo, para cultivar alimentos, construir cidades 

e extrair materiais para fabricar objetos. 

 O vento e a chuva podem alterar a estrutura das rochas e do solo. As atividades humanas, 

como a criação de animais, o cultivo de plantas e a construção de cidades, podem intensificar 

essas alterações de modo que os grãos que formam o solo fiquem mais suscetíveis de ser 

arrastados pela água das enxurradas ou pelo vento. Esse deslocamento de porções do 

solo para outras áreas é chamado erosão. 

 As plantas formam uma barreira contra o vento e a chuva, e as raízes sustentam as 

partículas do solo. A retirada da cobertura vegetal, ou desmatamento, deixa o solo mais 

exposto e vulnerável à erosão. O plantio de mudas em áreas desmatadas pode proteger o solo 

contra processos erosivos. Assim, todos os seres vivos que dependem direta ou indiretamente 

desse recurso para sobreviver são favorecidos. 

 

 

 

 

 

 



Orientações para o caderno de Ciências:  

 O questionário e a data abaixo devem ser copiados no caderno. 

           Juiz de Fora, 29 de abril de 2020. 

Questionário de revisão 

Capítulo 2: ‘’Como é a Terra’’ 

 

1) Quais são as características de cada camada da Terra. 

 

2)  Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

 

(     )  A parte mais interna da Terra é conhecida como superfície terrestre. 

(     ) As camadas da Terra possuem as mesmas características. 

(     ) A superfície terrestre  pode conter muitos tipos de vegetação. 

 

3) Qual a composição do solo? 

 

4) Qual a importância do solo para os seres vivos? 

 

5) O que poderia ser feito para recuperar uma área afetada pelo desmatamento?  

 

6) Na frase abaixo há um erro, encontre e reescreva a frase corretamente. 

 

O vento e a chuva não podem alterar as estruturas das rochas e do solo. 

 

 

 

 Você pode imprimir a revisão e colar no caderno, pode copiá-la ou apenas estudá-la pelo 

computador. Como vocês acharem melhor. Lembrando que o questionário deve ser feito no 

caderno de Ciências, copiando perguntas e respostas.  

 


