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1)  Faça a leitura e relacione: 

  Crosta terrestre (A) 

  Manto (B) 

  Núcleo (C) 

 

(   ) A camada localizada logo abaixo da crosta terrestre, que é sólida e muito quente. É a 

camada mais espessa da Terra. 

(    ) É a primeira camada que envolve o planeta. Ela é sólida e formada por rochas. Sua parte 

mais externa, onde nós vivemos, é conhecida como superfície terrestre. 

(    ) A camada mais interna do plante, que apresenta uma parte sólida e a outra parte líquida, 

externa. As temperaturas são ainda mais altas do que a do manto. 

 

2) Leia atentamente as afirmações abaixo e complete com V (verdadeiro) ou F (falso).  

(    ) Todas as camadas da Terra são iguais.  

(    ) A crosta é a primeira camada que envolve esse planeta.  

(    ) A camada localizada logo abaixo da crosta é o núcleo.  

(    ) A camada mais interna do Planeta é o núcleo.  

 

3) Leia essa afirmação: 

“Abaixo da crosta terrestre, a temperatura é alta e segue aumentando em direção ao centro do 

planeta. Devido às altas temperaturas e a outras condições, é impossível alcançar o interior do 

planeta.” 

 

 Agora responda: 

O que é feito para investigar o planeta por dentro? Cite o nome de um aparelho que pode ser 

usado para essa investigação.  

______________________________________________________________________________ 
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4) Complete as frases abaixo da maneira que elas fiquem corretas, temos as sugestões de 

palavras logo abaixo:  

 

a) O ______________________ é um componente do ambiente muito importante para os 

______________________________.  Por meio de suas _________________________, as 

plantas se ______________________ no solo e absorvem dele ________________ e 

____________________________.  

 

(RAÍZES - SERES VIVOS - SOLO - SAIS MINERAIS - FIXAM - ÁGUA) 

 

b) Os ________________________________ utilizam o solo para cultivar 

_______________________, construir _________________________ e extrair 

_________________________ para fabricar objetos.  

 

(MATERIAIS - CIDADES - SERES HUMANOS - ALIMENTOS) 

 

5) Assim como os seres humanos, os outros seres vivos dependem do solo para a sua 

sobrevivência. Além dos usos realizados pelos seres humanos e pelas plantas, identifique 

como o solo é utilizado por outros animais. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6) Leia o texto abaixo e responda. 

FORMAS DE AGRESSÃO AO AMBIENTE 

Os seres humanos podem atuar, direta ou indiretamente, em ações que incluem poluição 

dos rios, lagos e mares, contaminação de aquíferos, extinção de espécies, aquecimento global, 

poluição do ar, produção de lixo, desperdício de recursos como energia elétrica, alimentos, água, 

minérios etc. As formas de agressão ao ambiente, infelizmente, não param por aí.  

Causas naturais e atividades humanas podem levar à perda ou ao prejuízo do solo. Entre 

elas, destacam-se a erosão, o desmatamento, as queimadas e a desertificação. 
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EROSÃO 

O fator que mais prejudica a fertilidade do solo é a erosão, um processo natural que 

provoca o desgaste do solo pela remoção de suas camadas superficiais. A erosão pode ser 

provocada pela chuva, pela água dos rios, pelo vento e até pelo gelo. 

As chuvas são a principal causa da erosão. Durante as chuvas fortes, podem formar-se 

enxurradas que arrastam a camada superficial do solo. Esse fenômeno é particularmente 

prejudicial em solos que não estão cobertos por vegetação; em casos mais violentos, pode 

ocorrer a formação de grandes sulcos no solo. 

A água que se infiltra no solo pode provocar mudanças em sua consistência e, em 

terrenos acidentados, podem ocorrer grandes deslizamentos de terra. 

 

a) Quais tipos de ações humanas podem prejudicar o meio ambiente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) O que pode ocasionar a erosão? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7)  Leia e analise a afirmação abaixo:  

 

➢ Os impactos da degradação do solo e suas consequências são constatados pela redução 

gradativa de áreas de cultivo, diminuição na atividade agropecuária e aumento de poluição nas 

áreas afetadas, redução da vegetação e da qualidade de vida de quem vive nessas áreas e 

destruição da flora e fauna. 

 

De acordo com a afirmação acima, qual a sua opinião sobre a importância do solo em 

nossas vidas? O que podemos estar fazendo para estar diminuindo este desgaste do 

solo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8) As plantas representam uma parte importante da nutrição humana. Para o seu 

desenvolvimento, ela precisa de água, nutrientes e sais minerais. Estes recursos são 

absorvidos pelas raízes e incorporados nas outras partes da planta. De onde a raiz retira 

os recursos citados acima? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE DE MÚSICA 

Professor: Thales Tácito 

Atividade: Semana do Meio Ambiente – Chocalho feito com garrafinhas recicladas. 

Objetivos: 

 Desenvolver consciência ambiental; 

 Trabalhar motricidade e criatividade; 

 Apresentar possibilidades de instrumentos musicais; 

 Trabalhar elementos timbrísticos; 

 Estimular a musicalidade. 

 

 Após assistir ao vídeo do tio Thales que está no roteiro... 

 

1) Assista ao vídeo sobre cuidado com o meio ambiente: https://youtu.be/xqQwPUrBRY8  

2) Agora, para confeccionar o chocalho, assista ao tutorial: https://youtu.be/V3PuMNNEAf0  

 

Material necessário para o chocalho: 

 Garrafinhas de refrigerante 

 Cola super bonder 

 Pedrinhas de jardim (pode substituir por feijão, milho ou outros elementos que 

produzam sons) 

 Fitas de cetim (podem ser substituídas por durex colorido, cola colorida ou qualquer 

outro material que desejar usar para enfeitar o chocalho) 

 Tesoura (caso precise) 

 

 

3) Use o chocalho para tocar a canção sugerida:  

https://youtu.be/2oTkb7jx2Ak  
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