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A água transforma a vida no planeta 

Você sabia que o nosso planeta é o único no Sistema Solar a apresentar 71% de sua   superfície 

coberta por água. A água também é encontrada no nosso corpo e pode ser       encontrada em 

porcentagens que variam de 70% a 95%. A água é um recurso natural  abundante no planeta, porém 

precisamos cuidar melhor deste recurso essencial para a  existência e sobrevivência das diferentes 

formas de vida e não podemos viver sem ela.  Da mesma forma, os vegetais e animais precisam dela 

para viver. Usamos a água para  beber, para o preparo das refeições, para a higiene pessoal e doméstica. 

Como é percep tível, vivemos cercados por rios, lagoas, mares e apesar de algumas vezes o nosso 

planeta ser chamado de “planeta água”, temos pouco água potável. Para que a vida continue    existindo 

precisamos cuidar do meio ambiente, só assim não seremos extintos. 

              Disponível em: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/agua-e-vida-por-que-a-agua-e-importante-para-os-seres-vivos.htm. 

Acesso em: 18 jul. 2021. 

 

1) Marque as opções sobre o que devemos fazer para cuidar do nosso planeta. 

( ) Reutilize, reaproveite e recicle tudo que for possível. 

( ) Deixe as luzes acesas durante o dia. 

( ) Preserve as árvores. 

( ) Cuide bem dos cursos de água. 

( ) Pode jogar o lixo em qualquer lugar. 
 

2) Respeitar  as  árvores  é  um  dever  de  cada  pessoa.  

Faça  um  x  nas  cenas  que  demonstram  respeito  às  árvores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3)  Para ajudar a preservar o ambiente devemos colocar o lixo nos locais adequados. 

     Pinte as cenas que mostram uma atitude correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todo trabalho é importante para a sociedade 

 Nós dependemos do trabalho de outras pessoas. O agricultor planta no campo o arroz, o feijão, 
verduras, frutas, tudo o que precisamos para a nossa alimentação. A roupa que vestimos, é 
costurada pela costureira e o tecido é produzido por uma empresa têxtil. O    sapato, a bolsa, os 
brinquedos, também são produzidos nas empresas, onde trabalham  muitas pessoas e cada uma 
tem a sua profissão e funções diferentes umas das outras. 

 

4) Leia o poema a seguir: 

BRINCAR DE TRABALHAR 

Renato Sêneca Fleury 

Um brinquedo de que eu gosto    

É brincar de trabalhar. 

Pensam vocês, eu aposto,  

Que isso não é brincar... 



Sem a gente perceber, 

Vai brincando e aprendendo.  

Com brinquedos a fazer,  

Coisas úteis vou fazendo. 

 

Eu já fiz minha estante,  

Um limpa-pés também fiz. 

Tenho brincado bastante, 

Mas trabalhando...Quem diz? 
 

 
5) Colora as palavras que rimam no poema. 
 

 
 

6) Copie do poema: 
 

Palavras com 1 sílaba Palavras com 2 sílabas Palavras com 3 sílabas 

   

 
 
 

7) Agora você vai escolher duas palavras do quadro da atividade 1, e formar frases  criativas. 
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