
                 

Atividades de Ciências 

                                                 O Ciclo da Água na Natureza 

               A água é um dos componentes mais abundantes do planeta Terra. Ela está presente em diferentes lugares e 

em diferentes estados físicos. A água líquida está distribuída em lagos, rios, no solo, nos seres vivos e, em maior 

quantidade, nos oceanos. No estado sólido, a água está presente nas geleiras e nos lugares frios, como o topo de 

algumas montanhas. Na atmosfera, a água é encontrada no estado gasoso e no estado líquido, na forma das 

minúsculas gotas que formam as nuvens. 

            Na natureza, a água está em constante movimento: dos rios para os mares, do corpo dos seres vivos para o 

solo, da superfície da Terra para a atmosfera, e assim por diante. O caminho da água no planeta compõe o chamado 

CICLO DA ÁGUA. 

           O sol é fundamental para que o ciclo da água aconteça. É a energia do sol que fornece o calor que provoca 

algumas das mudanças de estado físico da água. 

                                          Os Estados Físicos da Água 

                    Na natureza podemos encontrar a água em três estados físicos:                       Líquido- É como a água é 

encontrada nos rios, nos lagos, nos oceanos e nas nuvens. 

Sólido- É o gelo, a neve e o granizo. 

Gasoso- É como encontramos a água no ar, em forma de vapor. 

                                         Mudanças de estados físicos da água 

                 A água pode mudar de estado físico quando há ganho ou perda de calor.  As mudanças de estado físico da 

água são: Fusão, Vaporização, Solidificação, Condensação, Ebulição e a Evaporação.  

                                               Atividades 

1) Na tua casa, tu encontras a água em cada um dos três estados físicos? Onde? 

2) Em que estado físico a água estará invisível? 

3) Completa 

a) No Brasil, a água no estado sólido pode ser observada quando ocorrem --------------.  

---------------- ou ---------------, mais frequentemente nas regiões  -------- e --------------. 

b) Na natureza, a água pode ser encontrada em três estados físicos, que são -----------,    

---------------------- e -------------.       

c) Água no estado gasoso é:  -------------------------------------------- 

d) Outro nome do granizo é: -------------------------------------------- 

    Responde 

4) O que é o ciclo da água? 

5) Quais são as mudanças de estados físicos da água? Pesquisa como acontece cada um: 

6) Pesquisa e tenta representar através de um desenho o Ciclo da Água.     Pode ser desenho ou impresso.           

        

                 ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Atividades do Livro A Conquista da Matemática, Páginas 42, 43, 44,45 e 47( n° 1 ). 

 

 

 

                  ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO 
 Tirar uma foto com sua MÃE e escrever uma mensagem para ela, se possível postar no grupo. 

 



                         

Atividades de Geografia –– Antônio Curi 

                                         O Brasil e suas regiões 

                  O Brasil fica na América do Sul e é banhado pelo Oceano Atlântico. Segundo os dados de 2012, do IBGE, 

nosso país possui uma superfície de 8.514.876 km², o que faz dele o quinto maior país do mundo em superfície, 

depois da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. 

                O Brasil é formado por 26 estados e um distrito federal. Essas unidades da federação estão distribuídas por 

cinco regiões: Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul. Como podem ver no mapa brasileiro, o Rio Grande do 

Sul fica na região Sul do Brasil. Ele é o estado mais meridional do nosso país, ou seja, aquele que fica mais ao sul. O 

Rio Grande do Sul é o nono maior estado do Brasil em superfície, com 281.748 km², e o quinto estado mais populo- 

so, com  uma população estimada em 11.164.050 de habitantes em 2013, segundo o IBGE. 

                             Atividades – Pesquisar no mapa brasileiro. 

1) O nome dos estados e suas capitais de acordo com cada região correspondente: 

Região Sul -   --------------------------------------------------------------------------------------------   

Região Norte_ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Região Sudeste -  --------------------------------------------------------------------------------------  --- 

Região Centro-Oeste- -------------------------------------------------------------------------------------- 

Região Nordeste-  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                        Responde   

         2)    Em que continente fica o Brasil? 

         3)   Em que continente ficam Portugal e Espanha? 

         4)     Em que continente ficam a Índia e a China? 

5) Qual é o oceano que banha Brasil, Portugal e Espanha? 

6) Qual é o nome do oceano que banha a Índia? 

7) Qual é o nome do oceano que banha a China? 

8) Onde fica o Rio Grande do Sul? Qual é a sua capital? 

9) Qual é a área de superfície do Brasil? E do Rio Grande do Sul? 

10) Em quantas regiões está dividido o Brasil? Quais são elas? 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
 



ATIVIDADE DE ARTES 5º ANO 
 

PROF.ª BRUNA ROCHA 
TEXTO PARA LEITURA.  

 
MÚSICA 

O SER HUMANO PRODUZ SONS ATRAVÉS DO SEU CORPO. AS BATIDAS DO CORAÇÃO, 
BATENDO AS MÃOS, OS PÉS OU UTILIZANDO AS CORDAS VOCAIS: FALANDO, 
MURMURANDO, ASSOBIANDO, GRITANDO OU CANTANDO. 

E O SOM AMBIENTAL COMO: OS CANTOS DOS PÁSSAROS, BARULHO DA CHUVA OU 
SOPRO DOS VENTOS.  

A MÚSICA EXERCE UMA GRANDE INFLUÊNCIA NA VIDA DAS PESSOAS. AS VIBRAÇÕES 
SONORAS PODEM NOS ACALMAR, AGITAR, ALEGRAR OU ENTRISTECER. É COMO SE O 
SOM PREENCHESSE NOSSO CORPO.  

 

TRABALHO DE PESQUISA (PODE RESPONDER AQUI NA FOLHA) 

1) CITE UMA MÚSICA QUE ME ALEGRA. 

 

 

2) UMA MÚSICA QUE LEMBRA MINHA FAMÍLIA.  

 

 

3) UMA MÚSICA PREFERIDA DA MINHA MÃE E UMA DO MEU PAI. 

 

 

4) UMA MÚSICA PREFERIDA SUA. 

 

 

5) ESCUTE UMA MÚSICA E FAÇA UM DESENHO EM OUTRA FOLHA. 

USE A SUA IMAGINAÇÃO E PINTE BEM BONITO <3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Pessoal para mantermos nosso corpo saudável é necessário que vocês realizem 

atividades físicas no mínimo 30min por dia. Se por ventura vocês não tem o 

material para fazer as aulas que estão descritas abaixo, faça uma caminhada ou 

corra na volta da quadra, mas que tenha no mínimo 30min por dia. Assim 

quando voltarmos poderemos dar seguimento nas aulas, sem maiores 

problemas, ok. 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Estique uma cordinha como se fosse rede no espaço que você possui e 

desenhe uma quadra de punhobol. 

 Hoje vamos trabalhar o saque: Coloque 3 cadeiras distantes umas das 

outras no pátio. Exemplo: duas na linha de 3m e uma no meio, como se 

existisse quadra. Pegue uma certa distância e tente sacar sempre em cima 

das cadeiras, primeiro na do meio, depois nas das pontas.  

Depois mude as cadeiras coloque elas mais afastadas como se fosse 

jogadores de fundo e um jogador de meio, saque nas cadeiras novamente 

até acertar.  

E por fim coloque ela bem próximo de você e saque em cima dela 

novamente como se fosse largadinha, certo. 

 Vamos trabalhar o saque com salto; lance a bola para cima quando a 

mesma estiver bem no alto, salte e bata nela de modo que você consiga 

fazer a bola ultrapassar a corda, não necessita acertar um alvo, somente 

bata para que ela ultrapasse a corda. 

 

Qualquer dúvida entre em contato pelo watts. 

 

 




