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Ele nos envolve,
Está dentro dos nossos pulmões,
E agora pede socorro,
com a fumaça dos vulcões...

Então, agora é sua vez de criar uma
adivinhação ou rima!! Tente!
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______

4º BIMESTRE / 2011

Você já descobriu o tema de estudo
desse bimestre?
_______________________________

6º Ano

Às vezes traz o teu
perfume,
Às vezes, cheiro de
estrume...

-

Às vezes, tá quente
Às vezes, tá frio
Está dentro de um copo
que você pensa estar vazio...

Qual é a coisa
Qual é ela
Que a gente sente
Mas não a vê?

CIÊNCIAS

Sou mais vasto do que o mar
E ninguém me pode ver:
Todo mundo é meu lar,
Sem mim, não podes viver.

Coordenadoria de Educação

O que é o que é?

http://qualapalavra.blogspot.com/
http://www.euroferragens.com.br
http://educacaodeinfancia.com
http://eutrabalhoseguro.blogspot.com
http://conjuncao.blogspot.com/2011/05/menino.html
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Hidrosfera
Litosfera

Biosfera

Cheiro de novidade no ar: os
perfumes do verão
O Globo online 20/08/2007

clipart

Vulcão registra explosões e lança gases e cinzas
na Nicarágua
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/915978-vulcaoregistra-explosoes-e-lanca-gases-e-cinzas-nanicaragua.shtml 15/05/2011
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Já sabemos que o ar será, nesse bimestre, nosso
objeto de estudo. Mas, onde fica o ar? Releia, no
caderno do 1º bimestre, a respeito dos ambientes da
Terra. Você lembra?

http://gavetinhadeatividades.blogspot.com/

COMO SE FORMOU A ATMOSFERA?

Atmosfera

Que tal, agora, você pesquisar e trazer, para a
próxima aula, uma notícia de jornal ou revista que
esteja relacionada ao AR que respiramos?
Vamos pesquisar?

Umidade alta em SP melhora qualidade do ar
Chuva deixa o ar úmido, o que ajuda a respirar melhor.
30/06/2011 http://g1.globo.com/saopaulo/respirar/noticia/2011/06/umidade-alta-em-spmelhora-qualidade-do-ar.html

4º BIMESTRE / 2011

6º Ano
-

O que há nessa camada, nesse ambiente? As
notícias recentes dos jornais, anunciadas nos
pontilhados ao lado, podem lhe ajudá-lo/la
a
responder...
________________________________________
__________________________________________
__

Tragédia na Serra
Teste mostra contaminação do ar, da lama e da
água de rio em Friburgo
... A poeira contaminada pode provocar conjuntivite,
rinite e sinusite.
Publicada em 24/01/2011 O Globo

CIÊNCIAS

Qual desses ambientes se caracteriza por ser a
camada de ar que envolve a Terra?
________________________________________
__

Com ar poluído, crescem os casos de rinite.
http://www.jornaldelondrina.com.br/online/conte
udo.phtml?tl=1&id=1068007&tit=Com-arpoluido-crescem-os-casos-de-rinite 15/11/2010
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Graças à fotossíntese, a
atmosfera foi alterada com a
entrada de oxigênio.

http://www.notapositiva.com

Glossário:
anaeróbicas – seres vivos que vivem, no meio, sem oxigênio.

http://www.ajudaalunos.com

A poluição do homem pode
afetar o equilíbrio da
atmosfera.

CIÊNCIAS

A atmosfera atual está em
equilíbrio.

4º BIMESTRE / 2011

http://maristaconciencias.blogspot.com

http://curlygirl.no.sapo.pt

Surgiram seres vivos simples,
como as bactérias anaeróbicas
que conseguiam viver nela.
Posteriormente, surgiram outros
tipos de seres vivos que
realizavam a fotossíntese.

6º Ano

Muitos gases e vapor d’água
saíam dos vulcões, que
ajudaram a formar uma
atmosfera inicial, chamada
atmosfera primitiva.

-

A Terra era muito quente e
com muitos tremores e falhas
em sua superfície, por onde
saía material incandescente.

http://www.portalsaofrancisco.com
.

Como será que se formou essa camada de ar em volta da Terra?
A Terra e a atmosfera a sua volta, no seu início, era bem diferente da atual!!!

Coordenadoria de Educação

COMO SE FORMOU A ATMOSFERA?
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4º BIMESTRE / 2011

Coordenadoria de Educação
6º Ano
-

No primeiro estágio de resfriamento da superfície da Terra, originou-se uma crosta sólida, cheia de falhas,
por onde eram expelidos materiais incandescentes. A intensa atividade vulcânica fez aumentar a quantidade
de gases (como hidrogênio, amônia, metano) e vapor d'água nessa atmosfera recém-formada. Com o
surgimento de organismos vivos e, sobretudo, com o surgimento posterior dos seres vivos que realizavam a
fotossíntese, houve uma transformação da atmosfera, que aos poucos foi se enriquecendo de oxigênio, até
atingir o teor atual. Há alguns milhões de anos, ela entrou em equilíbrio, que se mantém, embora exista a
possibilidade de ocorrerem fenômenos capazes de alterá-lo. A atividade vulcânica hoje é reduzida, se
comparada a épocas anteriores, o que não significa que esses gigantes poderosos não possam despertar.
Em 1980, o vulcão Saint-Helens , inativo desde 1858, entrou em erupção e descarregou, na atmosfera, a
grandes altitudes, uma nuvem de gás e cinzas que alcançou a Europa. Acontecimentos como esse podem
romper o complexo e delicado equilíbrio da atmosfera, produzindo variações na temperatura e modificando a
quantidade e distribuição de chuvas. Além disso, a ação do homem contribui para essas alterações.
Indústrias consomem grande quantidade de combustíveis, anualmente, que, ao serem queimados, poluem o
ar com fumaça e gases tóxicos. Calcula-se que o nível de dióxido de carbono aumentou em 15% só no
século passado, causando uma elevação (pequena, mas sensível) na temperatura média terrestre, o que
contribui para o aquecimento global.

CIÊNCIAS

A formação da ATMOSFERA

http://biologiamargaridapardelhas.blogspot.com

COMO SE FORMOU A ATMOSFERA?

Adaptado de http://www.fisica.icen.ufpa.br/aplicada/atm.htm
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COMO SE FORMOU A ATMOSFERA?
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5 - Ação do homem que altera o equilíbrio da
atmosfera: _______________
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6 - Uma das principais fontes de poluição humana,
atualmente, é a queima de ___________________.
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4 - Modificações na atmosfera alteram as
________________ e a distribuição das _________.

7 - Gás que tem sido aumentado na atmosfera em
cerca de 15%: _________________
8 - O aumento da temperatura média da Terra tem
provocado
o
fenômeno
chamado
de
_____________.______.
9 - Nome de um vulcão norte-americano que entrou em
erupção, em 1980, e descarregou, na atmosfera,
fumaça e gases tóxicos: _______________

4º BIMESTRE / 2011

L

-

I

CIÊNCIAS

R

http://www.jesusnosama.com.br/pagina_criancas_historias.htm

2 - Um dos gases eliminados pelos vulcões na
atmosfera primitiva: __________________

6º Ano

Ação do homem
que altera o
equilíbrio da
atmosfera...
Já sei!!!

1 - A fonte de liberação de gases na atmosfera
primitiva: ___________________________

3 - Processo realizado pelos seres vivos produtores,
fazendo com que o oxigênio fosse lançado na
atmosfera, modificando-a: _____________________

Coordenadoria de Educação

Após a leitura do texto “A formação da atmosfera”, vamos utilizar o exercitar com um caça-palavras
como atividade de reforço.
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c) Onde ele se encontrava quando disse essa frase?
____________________________________________________
__

Por que os astronautas usam roupa especial? Será que, com
nossas roupas comuns, poderíamos estar a bordo de uma
espaçonave? O que existe fora da Terra? Será que fora da Terra
faz frio ou faz calor? Existem seres vivos além da superfície
terrestre?
Vamos, então, aprender um pouco mais sobre a ATMOSFERA!

Clip art

Nesse bimestre, vamos estudar um pouco do caminho
percorrido pelo astronauta russo Yuri Gagarin e responder a alguns
questionamentos.

6º Ano

__

-

b) Que frase dita por ele marcou a nossa história?
____________________________________________________

http://profissoesdavida.blogspot.com

a) Quem foi Yuri Gagarin que, neste ano, comemoraria 50 anos
de seu feito?
____________________________________________________
__

O que você sabe sobre a profissão de
“astronauta”?
Veja a entrevista de um astronauta
BRASILEIRO! Acesse:
http://tvtem.globo.com/revistadesabado/def
ault.asp?cd_materia=138

4º BIMESTRE / 2011

No caderno do terceiro bimestre, aprendemos um pouco sobre
Yuri Gagarin. Vamos recordar?

CIÊNCIAS

Agora, que já sabemos como foi a formação da atmosfera, que
tal um passeio para conhecê-la mais de perto?
Pensando um pouco em Yuri Gagarin... (1934- 1968)

Coordenadoria de Educação

http://mumorais.wordpress.com

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

7

Veja as camadas da atmosfera na imagem ao lado.
Quais são os nomes dessas camadas?
____________________________________________
______________________________________________
__
Por que dividir em camadas, criando diferentes nomes,
em vez de chamar tudo de ATMOSFERA? Por que as
camadas não têm a mesma extensão? Umas são
maiores, outras são menores...
Vamos pensar!
Por que dividir, classificar?
Vamos pensar nos jogadores de futebol. Todos são
jogadores, porém eles recebem nomes diferentes dentro
de campo, não é? Alguns, são atacantes; outros são
_____________________________________________.

http://meteorologia.tripod.com

Glossário:
similar - parecido, que tem a mesma natureza.

4º BIMESTRE / 2011

Você já observou que a atmosfera está dividida em
camadas?

6º Ano

Agora, observe o caminho percorrido por ela.

-

Desenhe a espaçonave VOSTOK-1, no seu local de
partida, na imagem ao lado.

CIÊNCIAS

De onde partiu a espaçonave VOSTOK-1 de
Yuri Gagarin?

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

Muito bem! Cada um recebe um nome e se coloca
numa posição, dentro de campo, de acordo com a sua
função, suas características como jogador.
De forma similar, a atmosfera é dividida em camadas,
de acordo com as características de cada região. E cada
uma recebe um nome diferente para facilitar a
identificação.

8

http://gal1.jstats.us/key/troposfera
http://www.ozonosalud.com.mx/?page_id=39

Se você estivesse a bordo da VOSTOK-1 que
características você perceberia ao passar pela
Troposfera, de acordo com as imagens acima?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Glossário:
Micrometeoritos – é um pequeno meteoro.

A roupa de um astronauta é como uma nave
espacial para proteger o corpo. Ela protege contra
as variações de temperatura, a radiação solar, o
choque de micrometeoritos do espaço e cria uma
pressão interna que impede o corpo de se
despedaçar no espaço. É um macacão
pressurizado, que cria uma pressão fundamental
para a manutenção da vida. O oxigênio fica num
tubo (do lado de fora), ligado à roupa, geralmente
dentro de um “mochilão” que leva água também.
Essa roupa pesa entre 80 a 130 Kg e leva um kit de
sobrevivência que garante ao astronauta cerca de 8
horas de suporte. O traje é branco para refletir os
raios solares e evitar um superaquecimento.
Fonte: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/comofuncionam-as-roupas-dos-astronautas

4º BIMESTRE / 2011

Nela, encontramos a maior concentração de gases
importantes para os seres vivos: oxigênio, gás carbônico,
nitrogênio.

6º Ano

Por que o astronauta usa uma roupa especial?

-

A região mais próxima da superfície terrestre é chamada
de TROPOSFERA.

CIÊNCIAS

TROPOSFERA

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

Quer ver uma galeria de fotos de roupas
espaciais? Visite o site abaixo!!
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0............GF91
1517578,00NASA+MOSTRA+NOVA+ROUPA+DE+ASTRONA
UTA+VEJA+HISTORICO+DOS+TRAJES.html#fotogaleria=2
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PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
Conhecendo mais sobre a TROPOSFERA...
90
80

78

70
60
50
40

Os aviões circulam nessa camada,
cujas temperaturas podem variar de 40ºC
a -60ºC (sessenta graus negativos).

30
20

Aproveite, para marcar com uma cor
diferente, a temperatura média do dia de
hoje! Seu/sua Professor/a vai auxiliá-lo/la.

Somam 1%

10
0

0ºC

Percebemos que nitrogênio e oxigênio somam
_____%.
O
outro
1%
é
composto
de
_______________________,
o
____________________, _______________________ e
________________________.

-

Analisando o gráfico acima, podemos dizer que a
maior parte da TROPOSFERA é composta pelo gás
_____________________ com o percentual de ______.
O outro gás que compõe grande parte da Troposfera é o
__________________ com o percentual de ______.
Esse é o gás importante para a respiração dos seres
vivos.

CIÊNCIAS

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

6º Ano

Veja a figura da página 10 e perceba
que essas CARACTERÍSTICAS são
encontradas nos primeiros 12-15 Km da
atmosfera.
Marque, no termômetro ao lado, a
variação de temperatura da Troposfera.
Use 0ºC como seu ponto de partida para
essa atividade. Subindo no termômetro
são as temperaturas positivas: você pode
marcar de 5 em 5 graus até chegar em
40ºC. Descendo no termômetro temos as
temperaturas abaixo de zero, isto é,
negativas. Você deve marcar também de
5 em 5 graus, pois as divisões de uma
escala têm que ser iguais, ao longo do
termômetro.

21

4º BIMESTRE / 2011

É na TROPOSFERA que ocorrem os
fenômenos
meteorológicos:
chuvas,
tempestades, ventos, nuvens etc. Também
é a camada em que se concentra a
poluição.

Coordenadoria de Educação

Gases da Troposfera

10

Pesquise, na rede, sobre a importância dos gases citados no gráfico da página anterior. Prepare cartazes com
essas informações. Sugestões de sites: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-2.html;
http://www.brasilescola.com/biologia/ciclo-do-oxigenio.htm

O que você observou?
____________________________________________
__

Como se comportaria uma planta terrestre sob a
luz
do
sol?
____________________________________
Você saberia responder à pergunta do início do
experimento: de onde vem o oxigênio que compõe
a
atmosfera?
________________________________
_________________________________________
___

O que é isso? ________________________________
Você sabe que processo essa planta está realizando
sob a luz do sol? _______________________________
Glossário:
elódea – planta aquática, de água doce, muito usada em aquário.

Escolhemos uma planta aquática para melhor
visualização do experimento, porém, da mesma
forma, uma planta terrestre também realiza esse
processo e elimina esse gás.

4º BIMESTRE / 2011

Coloque a planta aquática dentro de sua garrafa pet e
tampe-a. Coloque a garrafa sob o sol diretamente (ou em
frente a uma lâmpada incandescente acesa) e observe
depois de uma hora.

6º Ano

Como fazer:

Apenas as plantas aquáticas realizam esse
processo? __________________________________

-

uma planta aquática (elódea)
uma garrafa pet transparente com água

CIÊNCIAS

•
•

Você sabe que gás a planta elimina nesse
processo? __________________________________

http://www.flowersfly.com/

Você vai precisar de:

http://www.aquahobby.com

De onde vem o oxigênio que compõe a atmosfera?

Clip art

Importante: nas atividades de experimentação seu/sua Professor/a deve estar sempre presente para auxiliá-lo/a.

Coordenadoria de Educação

Vamos realizar uma pesquisa?

www.thumbs.dreamstime.com

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
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Você vai precisar de:
um pequeno vaso de planta
sacos plásticos transparentes
fita crepe ou adesiva
copo com água morna

O que você observou no saco plástico com o copo?
____________________________________________
__

Como fazer?

Como você explica esse resultado?
____________________________________________
______________________________________________
__

Envolva o pequeno vaso de planta no saco plástico
transparente e vede-o com a fita adesiva.
Faça o mesmo procedimento com o copo com água
morna. Sem deixar entornar, coloque o copo dentro
do saco plástico e vede-o.

Como você explica esse resultado?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___
Que nome é dado a esse processo do vegetal?
___________________________________________

http://www.ciencianaescola.hd1.com

O que você observou no saco plástico onde está a
planta?
_____________________________________

Em que locais da natureza ocorrem fenômenos como
este? ________________________________________
Você saberia responder à pergunta do início do
experimento? De onde vem o vapor d’água que
compõe a atmosfera? __________________________
____________________________________________
______________________________________________
__
A quantidade de vapor d’água no ar atmosférico é que
vai determinar o grau de umidade do ar. Quando a
quantidade de vapor d’água está alta, dizemos que o ar
está úmido. Quando a quantidade de vapor d’água está
baixa, dizemos que o ar está seco. Vale ressaltar que,

4º BIMESTRE / 2011

__

Coloque sob o sol, ou uma fonte de luz incandescente
acesa. Espere 30 minutos e observe.

6º Ano

Que nome recebe esse fenômeno?
____________________________________________

-

•
•
•
•

Coordenadoria de Educação

Como esse processo afetou a atmosfera?
____________________________________________
______________________________________________
__

De onde vem o vapor d’água que compõe a
atmosfera?

CIÊNCIAS

Clip art

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
Importante: nas atividades de experimentação seu/sua Professor/a deve estar
sempre presente para auxiliá-lo/la.
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PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

Você pode utilizar uma caixa, como armação e
pendurar na parte superior dessa caixa os
modelos de gases (oxigênio, gás carbônico,
nitrogênio) que você produziu. Acrescente
nuvens, poluição, chuva, aviões etc.

• massa de modelar ou
• duas bolinhas de isopor
•palitos de dente
•tinta vermelha
•pincel
Faça duas bolinhas com a massa de modelar/ ou
isopor e una as duas com os palitos de dente, de
forma que fiquem bem juntas.

http://blogs.estadao.com.br

Você vai precisar de:

4º BIMESTRE / 2011

Modelo da molécula do gás oxigênio

Que tal organizarmos uma maquete sobre a
região da troposfera?

6º Ano

Clip art

Esse gás não está em maior quantidade na atmosfera,
mas é produzido pelos seres que realizam
fotossíntese e é utilizado em nossa respiração.

-

http://www.infopedia.pt

O gás oxigênio é formado por dois átomos de
oxigênio. Veja o modelo abaixo.

CIÊNCIAS

Vamos conhecer um pouquinho das propriedades
desse gás tão importante para a respiração dos seres
vivos?

Coordenadoria de Educação

Pensando e aprendendo mais sobre o oxigênio...

Use a sua imaginação!!
Recorte a frente da caixa,
como se fosse uma
televisão.
http://www.caixasdepapelaoflora.com.br
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Como fazer?
Corte as velas de tamanhos diferentes de forma
que caibam dentro de 3 copos de vidro de tamanhos
diferentes. Acenda as velas, com cuidado, e depois
tampe-as com os copos, bem devagar. Deixe uma
quarta vela acesa sem tampá-la. Observe e marque
o tempo de resultado para cada situação.
Atenção!!! Somente realize esta atividade com
auxílio do Professor/a. Mexer com fogo é sempre
muito perigoso!

http://fisicomaluco.com/

Por que as velas se apagaram?
__________________________________________
__
Por que o resultado foi diferente em cada uma das
velas experimentadas?
__________________________________________
____________________________________________
__
Você poderia responder a pergunta do início do
experimento: oxigênio alimenta a chama? Justifique
a sua resposta.
__________________________________________
__
__________________________________________
O .. .
D
N
____________________________________________
A
STR
____________________________________________
R E GI
____________________________________________
__

4º BIMESTRE / 2011

velas; uma faca de serra; fósforos;
copos ou potes de vidro de tamanhos variáveis

6º Ano

•
•

Qual foi o resultado? Anote.
__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__

Clip art

Você vai precisar de:

Coordenadoria de Educação

Vamos conhecer as propriedades do oxigênio?

-

Oxigênio alimenta a chama?

Não esqueça de registrar seus experimentos! Utilize
a ficha padrão, do caderno do 3º bimestre, para sua
orientação e anote todos os dados em seu caderno.
Isso vai ajudá-lo na organização do experimento e na
escrita de textos.

CIÊNCIAS

Clip art

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
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na

Veja se as imagens vão ajudar.
___________________________________________
______________________________________________
___

4º BIMESTRE / 2011

Além disso, você reparou mais alguma coisa dentro
dos copos onde as velas queimaram?
__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__

liberada

6º Ano

A combustão libera energia, no caso da vela, na
forma de luz e calor. Você reparou que esquenta, né?
É a liberação de calor.

Mas... para onde vai a energia
respiração? Não emitimos luz, né???

-

O pavio da vela serve para aquecer a parafina
(combustível).

Isso se dá pelo contato do vapor d’água, que é
eliminado em nossa respiração, com a superfície fria do
espelho.

CIÊNCIAS

O oxigênio é um gás comburente, isto é, ele permite
a combustão (queima). No caso do nosso experimento,
o oxigênio permitiu a queima da parafina da vela
(combustível). Quando cessa o gás comburente, no
caso o oxigênio, cessa a combustão, mesmo havendo
combustível (parafina).

Já experimentou, num dia bem frio de inverno, dá
uma baforada no espelho? O que acontece?
___________________________________________
___

http://abduzido.net

Entendendo melhor o experimento realizado

Coordenadoria de Educação

Em nossa respiração, sabemos para onde vão o
vapor d’água e o gás carbônico: para o ambiente.

Você sabe o que esses resultados representam?
Um deles se forma pela liberação do gás carbônico
(esfumaçado) e o outro, pela liberação de vapor d’água
(embaçado). Assim como na respiração dos seres
vivos, onde são liberados vapor d’água e CO2.

http://www.educacional.com.br
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http://tudosobrextintores.blogspot.com

Já experimentamos o uso do fogo.
Agora, vamos apagá-lo?

Você já se perguntou sobre o que existe dentro de um extintor de
incêndio?
____________________________________________________
___
Pois é só observar ao lado. Já descobriu?
____________________________________________________
___

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

Já conhecia esse gás? __________________________________

Portanto, se o _________________________ é utilizado em extintores de incêndio significa que não é um gás
inflamável, isto é, não alimenta a chama.

4º BIMESTRE / 2011

O _______________________________ é eliminado por meio da
__________________________ dos seres vivos e é absorvido
pelos
seres vivos que realizam a ________________________, que é
FOTOSSÍNTESE - RESPIRAÇÃO a síntese de matéria orgânica
a partir da ___________
solar.
GÁS CARBÔNICO
- LUZ

CIÊNCIAS

http://www.quatrocantos.com

-

Quando estudamos, fotossíntese e respiração, falamos sobre
esse gás. Reveja esses conteúdos no caderno do segundo bimestre
e, depois, complete a atividade utilizando as palavras do quadro:

6º Ano

Como ele é chamado? __________________________________

16

Representações da
molécula do gás oxigênio

Siga as setas e acompanhe o raciocínio: esse gás é
fundamental para que ocorra a fotossíntese. A
fotossíntese é a forma de alguns seres vivos, como os
vegetais, produzirem seu alimento. A partir desses seres
vivos, que são os produtores de uma cadeia alimentar,
outros seres vivos vão adquirindo alimento.

6º Ano

E servem de alimento para
outros seres vivos:
consumidores.

-

CO2 é absorvido por
alguns seres vivos...

Esses seres vivos
realizam a
fotossíntese
(chamados de
produtores)

O2

Eliminam O2 no
ambiente

A respiração elimina CO2
para o ambiente
http://www.oxigenio.com
http://benabb.wordpress.com
http://menudobebe.blogspot.com
http://www.smartkids.com.br
http://www.cq.ufam.edu.br
http://www.magraemergente.com
http://eshn-ph-agua8.wikispaces.com
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Você já se deu conta da importância do gás carbônico?
Não??!!

Representações da
molécula do gás carbônico

CIÊNCIAS

Importância do gás carbônico

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

O2 é utilizado na
respiração
Glossário:
O2 – oxigênio.
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Mas não é só isso!

No desenho ao lado, seguindo a seta, que
representa a radiação solar, responda:

Já ouviu falar em EFEITO ESTUFA?

O que acontece com a radiação solar quando
chega à superfície terrestre?
_______________________________________
_________________________________________
__

Observe a imagem abaixo:

Ao voltar, ela bate em uma barreira, que parece
uma nuvem. De que é formada essa barreira?
_______________________________________
__

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

http://www.desconversa.com.br

Glossário:
Retenção - segurar com firmeza, conservar, manter.

Mas, se é um fenômeno natural, por que tem
sido associado ao aquecimento global, como uma
coisa ruim? Você saberá quando estudar sobre
POLUIÇÃO DO AR.

4º BIMESTRE / 2011

-

Com isso, o calor fica retido próximo a superfície
terrestre ou é absorvido por outras camadas da
atmosfera?
O
gás carbônico é um dos responsáveis pelo
_______________________________________
EFEITO
ESTUFA, um fenômeno natural,
__
responsável pelo aquecimento da superfície
terrestre e pela sobrevivência dos seres vivos. Se
não houvesse a retenção de calor, a Terra seria
muito fria para a assegurar a vida no planeta.

CIÊNCIAS

s

6º Ano

O que acontece com a radiação solar ao bater
na barreira?
_______________________________________
__

18

Que copo está mais quente? _________________
___________________________________________
_
Como você explica isso?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

__

6º Ano

Por que o nome “estufa”?
____________________________________________

4º BIMESTRE / 2011

Depois de uns 15 minutos, abra a caixa e veja que
copo d’água está mais quente.

Por que forramos a caixa com o papel alumínio?
____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__

-

Atenção!!! Fale primeiro com seu responsável. Ele
precisa
saber da realização de todos os
experimentos!
Na escola combine com o /a Professor/a.

No caso do planeta Terra, o que faz o papel do “filme
plástico” do nosso experimento?
____________________________________________
_

CIÊNCIAS

Instruções:
Forre o interior da caixa com o papel-alumínio,
coloque um dos copos com água dentro dela e tampea com o filme plástico. Depois, coloque a caixa e o
segundo copo com água na direção de uma luz forte.
Um dia ensolarado é perfeito para realizar essa
experiência! Mas se não der para sair de casa,
você
pode usar uma luminária mesmo.

Pensando no experimento do efeito estufa, o que
representa a caixa de sapatos?
____________________________________________
_

http://chc.cienciahoje.uol.com.br

Você vai precisar de:
• dois copos com água
• uma caixa de sapatos
• filme plástico
• papel alumínio
• luz do Sol ou de uma luminária

Clip art

Simulando o EFEITO ESTUFA

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
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E para que tanto nitrogênio?

Qual é o gás mais abundante dessa região da
atmosfera? __________________________________

O nitrogênio é importantíssimo para a vida, pois,
combinado com outros elementos, eles formam as
proteínas dos seres vivos. Por exemplo, a queratina
que reveste a nossa pele, unha e cabelos, é uma
proteína, e como toda proteína...é formada por
NITROGÊNIO.

Qual é, aproximadamente, na troposfera o percentual
desse gás abundante? _________________________

Porém, a maioria dos seres vivos não absorve o
nitrogênio por meio da respiração (como é absorvido o
oxigênio) ou por meio da fotossíntese (como é
absorvido o gás carbônico). São algumas bactérias que
conseguem deixar o nitrogênio do ar disponível para as
plantas. Veja no esquema abaixo:

6º Ano

Clip art

Veja a representação da molécula do gás nitrogênio e
faça um modelo com seus colegas!

Modelo da molécula do gás NITROGÊNIO

http://estagiositiodosherdeiros.blogspot.com/

Faça duas bolinhas com a massa de modelar e una
as duas com três palitos de dente.

http://blogs.estadao.com.br
http://www.infoescola.com

• massa de modelar ou duas bolinhas de isopor
• palitos de dente

CIÊNCIAS

-

Você vai precisar de:

4º BIMESTRE / 2011

Voltando a falar dos gases da TROPOSFERA...

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
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Vamos ver se você entendeu?
• O gás nitrogênio está em grande quantidade no ar
atmosférico.

Complete, utilizando os nomes “oxigênio” e “gás
carbônico” dentro dos balões, de acordo com as setas.
Fotossíntese

• Os seres vivos precisam do nitrogênio para formar
as suas proteínas.
Respiração

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

• Porém, a maioria dos seres vivos não conseguem
absorver diretamente esse gás.

E, quando os vegetais e animais morrem, o que
acontece com o nitrogênio do corpo desses seres
vivos?
___________________________________________
___________________________________________
__
E, dessa forma, novamente o nitrogênio vai ser
aproveitado por outros seres vivos.

-

Fotossíntese

CIÊNCIAS

E os animais, você tem ideia de como eles
conseguem o nitrogênio?
___________________________________________

6º Ano

• Dessa forma, os vegetais conseguem o nitrogênio.

4º BIMESTRE / 2011

• Algumas bactérias conseguem fixar o nitrogênio do
ar nas raízes de certos vegetais.

Escreva um pequeno texto em seu caderno, explicando o
desenho.
http://desenhoparacolorir.net
http://www.culturamix.com
http://www.culturamix.com/
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PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
Coordenadoria de Educação
-

Essa camada, ESTRATOSFERA, se estende até os 50 Km acima
da superfície terrestre e ela é constituída, principalmente, por um gás
chamado OZÔNIO, que é formado por 3 átomos de oxigênio. O gás
ozônio forma uma barreira natural – CAMADA DE OZÔNIO – que não
deixa os raios UV (ultra-violetas) do sol chegarem até nós.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Você costuma ter essa atitude? Por quê?
____________________________________
____________________________________

Os raios UV do Sol podem provocar câncer de pele, catarata,
desequilíbrio do sistema de defesa do organismo e danificar os
ecossistemas aquáticos.
Agora, veja a sua origem:
Veja a representação da molécula
do gás ozônio.

http://www.explicatorium.com

http://modaacinco.wordpress.com

Ozônio – reação de uma molécula de
oxigênio, com um átomo de oxigênio.

4º BIMESTRE / 2011

Veja a imagem abaixo e diga qual é a
mensagem que ela transmite para você.

6º Ano

Gosta de praia, piscina ou piscinão?
____________________________________

Esse filtro solar fica numa região acima da TROPOSFERA, que
acabamos de estudar. Veja:

CIÊNCIAS

Num belo dia de Sol e calor o que você
gosta de fazer?
____________________________________

http://mundogeografico.sites.uol.com.br

Falando da ESTRATOSFERA...

Você sabia que, na atmosfera, encontramos um filtro solar natural?
______________________________________________________
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Pesquise sobre o Protocolo de Montreal:
http://www.infoescola.com/meio-ambiente/protocolo-de-montreal/;
http://www.protocolodemontreal.org.br/;
http://ozone.unep.org/Events/ozone_day_2010/Folheto16%20de%20Setembro_F
INAL.pdf

4º BIMESTRE / 2011

-

http://www.polipex.com

O Dia Mundial da Preservação da Camada de Ozônio é comemorado no dia 16
de Setembro, desde 1988. Neste dia, também se celebra a assinatura do
“Protocolo de Montreal” - acordo assinado por governos de 24 nações para a
redução do consumo de CFC em 50% até 1999.
Uma única molécula do gás poluente CFC é capaz de destruir cerca de cem mil
moléculas de ozônio. Ao comprar um produto, em embalagem de spray procure:

CIÊNCIAS

DIA MUNDIAL DA PRESERVAÇÃO
DA CAMADA DE OZÔNIO
16 de Setembro

6º Ano

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
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Yuri Gagarin atingiu cerca de 315km de altitude da superfície da Terra, de onde partiu a bordo
da Vostok – 1.
Marque quanto ele percorreu, chegando na ESTRATOSFERA.

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

Terra
Você

sabe

qual

foi

a

próxima

região

da

atmosfera

pela

qual

ele

passou?

Nessa camada quase não tem ar.
À medida que a altitude vai aumentando, a quantidade de gases vai diminuindo. Isso não vai
ser diferente na região da TERMOSFERA. A camada que segue a MESOSFERA e que se
estende até os 500km de altitude. Na TERMOSFERA as temperaturas aumentam muito,
podendo chegar a 1.200ºC e os meteoritos que entram na nossa atmosfera são destruídos nessa
camada. Ufa! Que bom, né?

CIÊNCIAS

-

Essa camada vai de 50km (o final da ESTRATOSFERA) a 80km de altitude.

4º BIMESTRE / 2011

Nessa região, a temperatura começa a cair, chegando a atingir -95ºC (noventa e cinco graus
negativos), pois a absorção dos raios UV do sol diminuem, por causa da diminuição do gás
ozônio.

6º Ano

________________________________________________________________________________________

A EXOSFERA é a parte externa da atmosfera, considerada o limite da atmosfera com o
espaço sideral.

24

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...

E você, tem agitado na RÁDIO ESCOLA? Caso
sua escola não tenha, converse com o pessoal do
grêmio e agite essa ideia!!! IONOSFERA neles!!!

http://fisicacampusararangua.blogspot.com

Invenções: comunicação. Ideias que mudaram o mundo.
Ian Graham.Ciranda Cultural, 2009.
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6º Ano

O engenheiro canadense Reginald Fessenden
fez as primeiras transmissões de rádio nos Estados
Unidos em 1906. Os primeiros programas de rádio
foram transmitidos ao público a partir da década de
1920.

-

http://teojhonn.wordpress.com

Reparem que as ondas são refletidas na IONOSFERA
permitindo assim a comunicação.

Porém, a IONOSFERA não reflete todas as ondas
de rádio. Algumas, como as da televisão, são refletidas
por unidades de satélites que ficam muito acima da
IONOSFERA (a cerca de 20.000 Km de altitude).
Outras ondas são mais curtas e não chegam à
IONOSFERA.

CIÊNCIAS

As ondas de rádio chegam nessa região e voltam, como se
batessem num espelho. Veja as representações abaixo:

As ondas de rádio são fundamentais para a
comunicação: rádio, televisão, telefones celulares,
comunicação com navios e aviões.

http://www.vilaesperanca.org

Essa é uma região que abrange parte da MESOSFERA e da
TERMOSFERA. É uma região carregada em eletricidade
que reflete algumas ondas de rádio, por isso tem grande
importância para as comunicações.

Coordenadoria de Educação

IONOSFERA

25

Clip art

Gás nitrogênio

ESTRATOSFERA

Gás oxigênio

CIÊNCIAS

-

MESOSFERA

Gás carbônico

4º BIMESTRE / 2011

TERMOSFERA

Gás ozônio

6º Ano

TROPOSFERA

Coordenadoria de Educação

Recorte e cole no exercício da página seguinte.

26

-

6º Ano
4º BIMESTRE / 2011

CIÊNCIAS

Coordenadoria de Educação

Clip-art
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CIÊNCIAS

-

6º Ano

Vamos fazer um exercício diferente, recapitulando o que aprendemos até agora?
Recorte as figuras da página seguinte e as coloque nas camadas da atmosfera, de acordo com o que
estudamos nas páginas anteriores.

Coordenadoria de Educação

PASSEANDO PELA ATMOSFERA...
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http://www.flogao.com.br

Pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce
sobre a superfície da Terra. Ela recebe este nome
porque a atmosfera, como você já estudou, é a camada
de ar que envolve o planeta.

O que acontece em A?
_______________________________________________

CIÊNCIAS

-

Com o que a menina enche a bola?
_______________________________________________
O que acontece em B?
_______________________________________________
Por que a bola aumentou de tamanho?
________________________________________________
Quando sopramos uma bola de aniversário, enchendo-a de
ar, percebemos que a parede da bola fica bem esticada.
Isso acontece devido a uma das propriedades do ar, e dos
gases em geral. As moléculas do ar exercem, em todas as

Ao passear pela atmosfera, você aprendeu que a
concentração de gases, nas suas camadas mais altas é
muito baixa. A 500 km de altitude, a concentração das
moléculas de ar é quase nula. Na superfície da Terra,
porém, ela é máxima. Isso ocorre porque, de cima para
baixo, uma camada comprime a seguinte e, assim, na
superfície da Terra a concentração do ar, sua
densidade, torna-se máxima. Veja na figura a seguir.

4º BIMESTRE / 2011

B

6º Ano

A

www.rc.unesp.br

www.agulhaforadolugar.files.wordpress.com

Agora, observe a figura abaixo e depois responda ao
que se pede.

direções, pressão contra as paredes do recipiente que
ocupam. Veja na figura abaixo.
www.sobiologia.com.br

Você sabe o que é pressão? Que tipo de pressão você
conhece? _______________________________________
________________________________________________

Coordenadoria de Educação

O AR EXERCE PRESSÃO
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O AR EXERCE PRESSÃO

Menor Densidade
Molécula de ar

Maior Densidade

Superfície Terrestre

Como mostrado na figura ao lado, a pressão
atmosférica diminui com o aumento da altitude. Por
exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que está no
nível do mar, a pressão atmosférica é maior do que
em Belo Horizonte (MG), que está numa altitude de
836 metros.
O nível do mar é utilizado como referencial
quando desejamos calcular a pressão atmosférica.
Quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, e
assim, menor é a pressão que ele exerce sobre
nós.

Coordenadoria de Educação

Atmosfera

Você sabe como se mede a pressão atmosférica? Que
aparelho se usa para tal procedimento?
________________________________________________
O instrumento usado para medir a pressão atmosférica
chama-se barômetro, e foi desenvolvido por Evangelista
Torricelli (1608 - 1647).

Os estudos de Pascal permitiram aos cientistas
concluir que os gases, quanto mais próximos da
superfície da Terra, se comprimem e que o ar, à
medida que a altitude aumenta, se rarefaz até um
ponto em que não mais exista. Esse ponto é o
limite da atmosfera de nosso planeta.

-

4º BIMESTRE / 2011

Basicamente, quase todas as variáveis meteorológicas
estão vinculadas à pressão atmosférica. Por este motivo, a
preocupação constante dos cientistas do tempo em medi-la.

O matemático francês Blaise Pascal (16231662) foi quem verificou que a pressão do ar
diminui com a altura. Pascal utilizou um barômetro
no alto de uma montanha e, após muitas
observações e medidas, concluiu que o ar,
gradativamente, fica rarefeito, isto é, diminui a
quantidade de moléculas nele presente, conforme
aumenta a altitude.

CIÊNCIAS

A pressão atmosférica tem grande importância
na vida do planeta, uma vez que influencia no
tempo, tem causa direta na formação dos ventos e é
a responsável pela circulação dos gases e vapor
d’água na atmosfera.

6º Ano

Camadas de ar ao longo da atmosfera. O ar, por ser
formado por moléculas, é atraído pela força de gravidade da
Terra e, portanto, tem peso. Assim, as camadas superiores,
devido ao seu peso, exercem pressão sobre as camadas mais
inferiores.
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Você acredita que o ar pode engarrafar um ovo?
_________________________________________________
_________________________________________________

• 1 garrafa de vidro (com uma boca de largura máxima de 4
cm de diâmetro)
• 1 ovo cozido
• 1 caixa de fósforos
O que ocorre logo depois que a chama se
apaga?
_________________________________________
__

www.conpet.gov.br

Lembre-se! Seus familiares e seu/sua Professor/a
precisam participar, junto com você, do experimento.
Seu/sua Professor/a vai colocar um fósforo aceso dentro
da garrafa de vidro. Você pode colocar até mais de um, se
os palitos forem finos e pequenos.

Como você explicaria o que aconteceu com o
ovo?
_________________________________________
__
_________________________________________
___________________________________________

4º BIMESTRE / 2011

Observe, com atenção, o que vai acontecer!

6º Ano

Então, vamos ver, na prática, como esse fenômeno
acontece. Para isso, você precisará de:

Coordenadoria de Educação

Em seguida, seu/sua Professora vai colocar o ovo
cozido sobre a abertura da garrafa, ainda com o
fósforo aceso. Como mostra a seguir.

-

Mas será verdade mesmo que as camadas de ar da
atmosfera exercem pressão sobre os corpos na superfície
terrestre?

CIÊNCIAS

Clip art

O AR EXERCE PRESSÃO
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Hg – Mercúrio
Pat – Pressão atmosférica

Coordenadoria de Educação
6º Ano

4º BIMESTRE / 2011

A maioria dos barômetros são aneróides.
É comum o seu uso em casa, a bordo de
navios e em todas as estações climáticas.

-

O barômetro aneróide (moderno, de
forma arredondada) foi inventado em 1843
e consiste numa pequena caixa de metal,
fechada a vácuo. Funciona sem líquido, um
dos seus lados é fixo e o outro é ligado a
uma forte mola que evita que a caixa se
abra. O lado móvel se expande se a
pressão do ar diminui e se comprime se a
pressão do ar aumenta. A posição do lado
móvel é indicada por um ponteiro.

CIÊNCIAS

Na pressão atmosférica, medida no nível do
mar, a coluna de mercúrio, no barômetro, fica a
76cm do nível do mercúrio do recipiente.
Quando a pressão atmosférica aumenta, mais
mercúrio do recipiente penetra no tubo e
aumenta o nível da coluna do líquido. Quando a
pressão diminui, o mercúrio volta ao recipiente
e o nível da coluna diminui. A escala de medida
da coluna de mercúrio, nesse barômetro, é
graduada em milímetros.

w3.ualg.pt

www.feiradeciencias.com.br

O barômetro de Torricelli, primeiro e mais
simples a ser inventado, consiste num tubo de
vidro de 80 cm, que é emborcado,
completamente cheio de mercúrio, num
recipiente também contendo mercúrio. Na
vertical, parte do mercúrio, contido no tubo,
passa para o recipiente, deixando uma câmara
de vácuo na extremidade superior.

O barômetro de mercúrio é utilizado em
laboratórios de pesquisa e em grande
estações de meteorologia.

www.salvador-nautico.blogspot.com
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Clip art

Você vai precisar de:
• 1 suco de caixinha ou
• 1 achocolatado de caixinha
Como fazer?

www.menudobebe.blogspot.com

A pressão atmosférica pode me ajudar
a tomar o suco?

1 - É possível sugar um líquido
num copo usando dois canudos,
estando ao mesmo tempo, um
fora e o outro dentro do copo?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

www.educacional.com.br

Agora, analise a figura ao
lado e responda.

Coordenadoria de Educação

O AR EXERCE PRESSÃO

Por que, mesmo com a caixa cheia de líquido, no
início, você obteve aquele resultado?
____________________________________________
Por que, depois de alargar a entrada da caixa, o
resultado foi diferente?
____________________________________________
____________________________________________

2 - Considerando que a cidade de Búzios é litorânea e
a cidade de Petrópolis é de região montanhosa,

6º Ano

4º BIMESTRE / 2011

O que você percebeu?
____________________________________________

-

Agora alargue, com o próprio canudinho, a entrada da
caixa por onde entra o canudinho e beba novamente.

CIÊNCIAS

Você encontrou dificuldade?

www.colegioplinioleite.com.br

Fure com o canudinho a caixinha e beba o líquido.

a) Em que cidade a pressão atmosférica é maior? Por
quê? _______________________________________
____________________________________________
b) Que instrumento permite medir a pressão
atmosférica nas duas cidades?
____________________________________________
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Analise as imagens abaixo e produza um texto sobre
esse tipo de interação do homem com a atmosfera.

http://portalmgr.blogspot.com/

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

http://www.cincoquinas.com

CIÊNCIAS

Vamos fazer uma campanha na escola contra
agressões ao ar atmosférico! Reúna seu
grupo, pesquise em revistas, jornais e crie
frases de impacto que incentivem o uso da
BICICLETA e das CAMINHADAS, ao invés de
automóveis, para pequenos percursos!
Vamos espalhar essa ideia pela escola e pelo
nosso bairro!
Façamos a nossa parte!
Combine sempre com seu/sua Professor/a e
com seus familiares!!!

Clip-art

-

Clip-art

4º BIMESTRE / 2011

Mas nem sempre as interações dos seres vivos com a
atmosfera trazem consequências boas!

Clip-art

6º Ano

Você já viu, no início do caderno (p.5), que os seres
vivos, que realizam a fotossíntese, modificaram a
atmosfera primitiva quando introduziram oxigênio nela.

Coordenadoria de Educação

OS SERES VIVOS INTERAGEM COM A
ATMOSFERA
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Você conhece o MonitorAR Rio?
É um programa de monitoramento da qualidade do ar da
cidade do Rio de Janeiro, feito em parceria com a
Prefeitura do Rio de Janeiro e a Petrobras.
Acesse o boletim da qualidade do ar, que é modificado
diariamente, e responda:

d) Quais as condições meteorológicas observadas no
período?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Acesse:
http://infoper.homeip.net:8800/smac/institucional/index.html

•MANTENHA SEU CARRO REGULADO. UM VEÍCULO
DESREGULADO CONSOME COMBUSTÍVEL EM
EXCESSO.
•NÃO QUEIME SEU LIXO, ENCAMINHE-O PARA O
SISTEMA DE COLETA DO SEU BAIRRO

6º Ano

•COMBINE UM SISTEMA DE CARONA SOLIDÁRIA
COM VIZINHOS E COLEGAS DO TRABALHO.

4º BIMESTRE / 2011

c) Como está a classificação do ar nesses bairros?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

•EM DISTÂNCIAS CURTAS, PREFIRA CAMINHADAS
E BICICLETAS.

-

b) Em que bairros encontram-se as estações fixas de
monitoramento?
________________________________________________
________________________________________________

Veja agora algumas dicas para melhorar a qualidade
do ar:
•PREFIRA OS TRANSPORTES PÚBLICOS.

CIÊNCIAS

a) Que poluentes são monitorados?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Coordenadoria de Educação

OS SERES VIVOS INTERAGEM COM A
ATMOSFERA

Folheto informativo do Projeto MonitorAR Rio
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
Prefeitura - Meio Ambiente - Petrobras
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Como monitorar o índice de fumaça emitido pelos veículos a diesel?
Cartão - Índice de Fumaça Tipo Ringelmann Reduzido
Importante!!!
Nº 5 – 100% fumaça
Atenção, Aluno!
Você só poderá realizar
essa atividade se
estiver em companhia
do seu professor/a e
com a utilização de
máscara respiratória.

Nº 1 – 20% fumaça

-

Nº 3 – 60% fumaça

Você poderá obter esse cartão em: http://pt.scribd.com/doc/50717818/escala-ringelmann
Peça ajuda ao seu/sua Professor/a ou a seus familiares para adquiri-lo. Jamais sozinho!!!

http://www.lcqar.ufsc.br/site/data/_

1º - Posicione - se de costas para o Sol e segure o cartão com o braço totalmente estendido.
2º - Compare a fumaça (vista pelo orifício no centro que é aberto) com o padrão de cor, determinando qual a
tonalidade da escala que mais se assemelha com a tonalidade da fumaça.
3º - Para a medição da fumaça, emitida por veículos, o observador deverá estar a uma distância de 20 metros a
50 metros do tubo de escapamento a ser observado.
4º - Para a medição de fumaça emitida por chaminés,o observador deverá estar a uma distância de30 metros a 150
metros da mesma.

CIÊNCIAS

INSTRUÇÕES DE USO

4º BIMESTRE / 2011

Nº 4 – 80% fumaça

6º Ano

Nº 2 – 40% fumaça
Limite de fumaça preta emitida
por veículos à diesel
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Texto de divulgação do Programa de Grande Escala da
Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Programa LBAGoverno Federal/ Ministério
da
Ciência
de
Tecnologia)
http://150.163.158.28/lba/site/?p=americasul&t=0

4º BIMESTRE / 2011
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6º Ano

Com base no texto, responda quais são as
questões ambientais atuais que têm preocupado os
pesquisadores e governantes?
_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___
Como as queimadas na Amazônia podem estar
relacionadas aos eventos climáticos extremos que
têm ocorrido, como furacões e tempestades?
_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___

-

Desde o final do século XX, quando alterações na
composição atmosférica do planeta passaram a se
tornar evidentes, cientistas têm focado pesquisas nas
causas destas mudanças. Entre estas questões estão a
questão do “buraco” na camada de ozônio, o aumento
do “efeito estufa” relacionado ao aquecimento global e a
recente intensificação de eventos climáticos extremos
como furacões entre outros efeitos. Não é para menos,
pois elas têm potencial para influir, negativamente na
qualidade da vida planetária. A remoção acelerada,
desde os anos 70, da maior floresta tropical da Terra, a
Amazônia, principalmente com uso de fogo, é um dos
pontos cruciais de estudo, tanto pelos volumes de gás
carbônico liberados na atmosfera através das
queimadas, quanto pelo papel da Amazônia na
regulação regional e global do clima.

CIÊNCIAS

Cientistas estudam como a destruição da Amazônia
causa mudanças no clima da América do Sul
e do mundo

http://estiomar-biologia.webnode.com.br/

OS SERES VIVOS INTERAGEM COM A
ATMOSFERA
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Adaptado de
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u384394.shtml
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Segundo estudos recentes, megaerupções vulcânicas
na região que hoje é o planalto do Decã, no oeste da
Índia, podem ter sido decisivas para a extinção em
massa dos dinossauros. Uma erupção com essas
dimensões teria o potencial de fazer duas coisas
muito ruins para a vida: liberar no ar grandes
quantidades de gases tóxicos, como ácido clorídrico e
dióxido de enxofre, matando tudo o que estivesse em
volta; e provocar alterações climáticas radicais. Isso
porque o dióxido de enxofre ajuda a resfriar o planeta,
bloqueando a luz solar. Sem a luz solar não há
fotossíntese e a cadeia alimentar é interrompida, além
disso, sem a fotossíntese, não há liberação de
oxigênio na atmosfera.

-

Do Chile! No sábado, dia 4 de junho de 2011, as
cinzas expelidas pelo vulcão Puyehue, adormecido há
51 anos, se espalharam pelo céu causando confusão
até nos países vizinhos. O Brasil não ficou fora
dessa... Na última semana, diversos vôos foram
adiados ou cancelados por causa da poeira vulcânica,
que pode ficar no ar por muito, muito tempo. As
conseqüências da erupção de um vulcão não param
nas cinzas. Eles também podem causar raios devido à
energia liberada pela lava e chuva ácida por causa
das substâncias presentes na poeira vulcânica, que
ficam na atmosfera. Além do Puyehue, no Chile, há
outros vulcões que entraram em atividade,
recentemente, como o Popocatépetl, no México, o
Bromo, na Indonésia, e o Grimsvötn, na Islândia.
Infelizmente os cientistas não conseguem saber qual
e quando será o próximo.

Será que podemos relacionar essas três palavras?
SIM!!!!!! É a resposta.

CIÊNCIAS

De onde vem a fumaça, ou melhor, a poeira
vulcânica que está causando confusão no espaço
aéreo de alguns países?

6º Ano

Atmosfera, vulcões e DINOSSAUROS???
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Adaptado de http://chc.cienciahoje.uol.com.br
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http://tempodosdinossauros.blogspot.com/

De onde vem esse gás prejudicial?
_________________________________________
___________________________________________
____

Repare nos raios UV do Sol. Todos eles chegam à
superfície terrestre?
_____________________________________________
__

O que eles estão causando na camada de ozônio?
_________________________________________
___

Por quê?
_____________________________________________
_______________________________________________
__

Qual a consequência disso para as pessoas?
_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_____

O que barra parte dos raios UV do Sol?
_____________________________________________
Agora, repare na pessoa que está exposta ao sol na
praia.

Que medida precisamos tomar em função dessa
situação na estratosfera?
_________________________________________
___________________________________________
____

4º BIMESTRE / 2011

Que gás está prejudicando a camada de ozônio?
_________________________________________
___

6º Ano

http://mundogeografico.sites.uol.com.br/amb06.html

Por quê?
_________________________________________
___________________________________________
____

-

Os raios UV estão atingindo essa pessoa?
_________________________________________
___

CIÊNCIAS

Observe a imagem abaixo:

Coordenadoria de Educação
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Por que, na imagem, o homem parece ser um
“homem da idade da pedra”?
_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
______
Que nome recebe esse problema ambiental?
___________________________________________

_
Por que estamos associando o efeito estufa ao problema
ambiental da imagem ao lado?
______________________________________________
__

Existem outros, como: metano (CH4) e monóxido de
carbono (CO), que são produzidos a partir de queimadas,
da queima de combustíveis e dos gases eliminados pelo
gado. Normalmente o metano é liberado após o processo de
digestão. É o pum do gado. Pesquise o site:
www.ibge.gov.br/7a12/especiais/mudanças/default.php.
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Você lembra qual o gás que é um dos responsáveis pelo
efeito estufa? _____________________________________
6º Ano

Você tem alguma ideia que explique por que isso
está acontecendo?
_________________________________________
___________________________________________
____

Ele é um fenômeno natural ou provocado pelo homem?
______________________________________________

-

De acordo com a imagem, o que o homem está
fazendo com o planeta?
_________________________________________
___

Lembram do efeito estufa? Escreva, abaixo, a definição
desse fenômeno estudado nas páginas anteriores.
______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___

CIÊNCIAS

http://paixaopelomeioambiente.blogspot.com

Vamos observar a imagem abaixo e refletir sobre
um outro problema ambiental que está afetando a
humanidade:

Coordenadoria de Educação
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Portanto, quanto maior o número de carros circulando nas
ruas, quanto maior as queimadas, quanto maior as
atividades pecuárias, maior será a emissão desses gases na
atmosfera.
Esses gases, em grande, quantidade aumentam ou
diminuem o efeito estufa? Por quê?
______________________________________________
_________________________________________________
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Savanização da Amazônia
O calor excessivo faz
as folhas das árvores
caírem, aumentando o
risco de queimadas. O
calor do fogo diminui
as chuvas na floresta.
As árvores crescem
mais baixas e
espaçadas
modificando o bioma.

Temperaturas
mais altas
aquecem
acima do
normal a água
do mar e
aumentam a
velocidade dos
ventos.

O nível dos oceanos tem
subido 3 milímetros por ano.

Vamos assistir a uma animação que aborda as
questões relativas ao Aquecimento Global?
Acesse:
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL188435603,00.html

4º BIMESTRE / 2011

CIÊNCIAS

Clip-art

O calor provoca o
derretimento do gelo dos
polos, icebergs e do gelo do
alto das montanhas.

Massas de ar quente
se tornam mais
frequentes em regiões
já castigadas pela
seca. As frentes frias
não atravessam a
barreira da massa de ar
quente e dificultam a
formação de chuvas.

6º Ano

Desertificação do Nordeste

Aumento do nível do mar

http://revistaescola.abril.com.br

Ciclones do Sul
Coordenadoria de Educação

Você já ouviu falar das consequências do
AQUECIMENTO GLOBAL?
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Cartum de Léo Valença – revista Ciência Hoje
http://cienciahoje.uol.com.br

4º BIMESTRE / 2011
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Cartum de Neto – revista Ciência Hoje

__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__
__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__

-

Agora é a sua vez! Crie um cartum, desenho, slogan
ou uma redação sobre o tema “AQUECIMENTO
GLOBAL”.

CIÊNCIAS

OS SERES VIVOS INTERAGEM COM A
ATMOSFERA
Esses desenhos foram feitos por cartunistas que utilizam o
humor como forma de conscientização.
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ATMOSFERA: HABITAT

http://crescercomsaude.wordpress.com

Reconhece alguns dos seres vivos que estão por aí... no
ar?
______________________________________________
__
Eles são o vírus (Fig. 1), as bactérias (Fig. 2), os fungos
(Fig. 3), os ácaros (Fig. 4)... Estão no ar, junto com a
poeira. Respiramos e, às vezes, nem percebemos a
presença deles.

Fig. 1-Vírus
Tamanho médio
100 nm (100 nanômetros)

Coordenadoria de Educação

Eles habitam o ar... Quanto espaço!...

Porém, algumas vezes, eles se fazem notar quando
ficamos doentes. Gripes, infecções, alergias e outras
doenças respiratórias são provocadas por esses seres
invisíveis a olho nu.

Fig. 3 – Fungos
Microfotografia - Aumento de 400X

nm- NANÔMETRO é uma unidade de medida
de grandezas muito pequenas. Representa a
milionésima parte do milímetro.
m- MICRÔMETRO é outra unidade de medida
de grandezas muito pequena (porém maior que
o nm). Equivale à milionésima parte do metro.
http://scienceblogs.com.br
http://organizeservice.blogspot.com
http://sciencetolife.com.br

Fig. 4- Ácaro
Tamanho médio
0,5 mm

Aproveitando o assunto, pesquise em livros,
jornais ou revistas sobre doenças causadas
por esses microorganismos. Vamos dar
algumas dicas: gripe H1N1; alergias,
pneumonia, sarampo, tuberculose, gripe
comum...
Elabore resumos sobre
pesquisadas em seu caderno.

as

CIÊNCIAS

-

Clip-art

4º BIMESTRE / 2011

Tamanho médio
2 m (dois
micrômetros)

6º Ano

Fig. 2- Bactérias

doenças
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Vamos nos prevenir da gripe H1N1? Coloque as legendas nos lugares corretos:
• Evite o contato próximo com pessoas doentes.
• Não coloque a mão suja em contato com os olhos.
• Faça a higiene das mãos com água e sabão, constantemente.
• Use álcool gel para higiene das mãos.
• Ao tossir, cubra a boca com lenço de papel.
• Jogue o lenço de papel usado na lixeira.

-

__________________________
__________________________
__________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

__________________________
__________________________
__________________________

CIÊNCIAS

http://expressaodamenteunip.blogspot.com

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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_____________________________
_____________________________
_____________________________
6º Ano

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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d) Você acha importante se vacinar? Por quê?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Essa vacina é dada em crianças de que idade?
___________________________________________
__

A paralisia infantil também é uma doença transmitida
pelo ar e que está eliminada do território nacional,
graças à vacinação. O último caso de poliomielite no
Brasil aconteceu em 1989.

4º BIMESTRE / 2011

c) Quais dessas vacinas previnem contra doenças que
são transmitidas pelo contato com outros doentes, isto
é, pelo ar?
_____________________________________________
_____________________________________________

__

-

b)Que outras vacinas você tomou?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Que campanha de vacinação ele representa?
___________________________________________

http://bebetotetra9

a) Qual a vacina que você tomou no seu 1º mês de vida
e que previne a tuberculose?
_____________________________________________

Você conhece o símbolo abaixo? ________________

Coordenadoria de Educação

Então com ajuda de seus familiares, responda às
perguntas abaixo:

6º Ano

Você já viu a sua caderneta de vacinação?

Muitas doenças que são transmitidas pelo ar podem
ser evitadas com a vacinação. Mais recentemente,
tivemos uma campanha nacional de vacinação contra a
gripe H1N1 e a gripe comum.

CIÊNCIAS

http://resumododia.com

ATMOSFERA: HABITAT

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_text
o.cfm?idtxt=32010&janela=1

Se você quiser conhecer a CARTILHA DE VACINAS,
acesse:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_
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O MOVIMENTO DO AR, SUA ENERGIA E APROVEITAMENTO

___________________

CIÊNCIAS

www.images04.olx.com.br

www.online.wsj.com

_____________________
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__________________

6º Ano

__________________

www.df.gov.br

www.malapronta.com.br

www.vestigiosvirtuais.vilablog.com

Identifique em cada uma delas, o nome dos objetos que você conhece e que mantêm relação direta com os
movimentos do ar. Peça ajuda ao seu/sua Professor(a).

Coordenadoria de Educação

Observe as imagens!

_______________________

Depois de identificar cada um dos elementos/objetos presentes nas figuras, responda o que cada um deles tem
em comum? ______________________________________________________________________________________
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Depois de recortadas as extremidades, você terá
um cilindro. Corte o cilindro em toda sua lateral e
transforme-o em um retângulo. Em seguida, divida o
retângulo em dois quadrados e escolha um para você
utilizar.

O vento é o movimento do ar sobre a superfície terrestre. Ele
ocorre em função do aquecimento desigual do sol em relação à
atmosfera. Você sabe como ele se forma?

Clip-art

Com a tesoura, recorte as marcações feitas e
deixe um espaço de 0,5 centímetro entre o centro e o
corte. Torça, igualmente, cada uma das partes para
formar a roda de um cata-vento.

4º BIMESTRE / 2011

1 latinha de refrigerante
1 tesoura de unha de ponta fina
1 palito de dente
1 compasso
1 régua
1 vela
1 caixa de fósforos ou isqueiro
50 cm de linha de costura

6º Ano

•
•
•
•
•
•
•
•

-

Para melhor responder a essa pergunta e entender
como ocorre a formação dos ventos, você precisará de:

Com a ponta metálica do compasso, fure o centro
do quadrado. Coloque a ponta de grafite no furo e
com a ponta metálica risque um círculo. Recorte o
círculo e, com a régua, marque-o em 8 partes iguais.

CIÊNCIAS

Como você pode observar nas figuras anteriores, todos
elementos/objetos apresentados são movidos pelo vento. E o
vento, o que é? Será que você é capaz de responder?
__________________________________________________
__________________________________________________

Coordenadoria de Educação
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Com a tesoura de unha, recorte, com cuidado, a parte
superior e inferior da latinha de refrigerante e descarte
ambas.

www2.fc.unesp.br

Importante!!! Atenção! Todos os experimentos devem
ser realizados na presença do seu/sua Professor/a,
ou de seus familiares. Principalmente, quando são
utilizados instrumentos cortantes e há, também, o uso
de fogo.
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www2.fc.unesp.br

Depois de realizar o experimento proposto, você
pode concluir que o cata-vento gira em função do
aquecimento feito pela chama da vela. O calor irradiado
agitou as moléculas de ar, que começaram a se
movimentar, produzindo uma pequena corrente de
vento que fez com que o cata-vento girasse.
Na natureza, a formação dos ventos também ocorre
em função do aquecimento do ar atmosférico. A Terra
recebe luz e calor do sol. Ao ser aquecida pelo sol, a
superfície terrestre irradia calor que vai aquecer as
camadas de ar mais próximas a ela. Com isso, as
moléculas do ar atmosférico se agitam tornando-o
menos denso. Veja a figura a seguir.

Coordenadoria de Educação
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Acenda a vela e a fixe sobre a mesa. Segure o cata-vento
pela linha e suspenda-o a cerca de 15 centímetros sobre a
vela. Observe o que acontece e anote.

O que você pode concluir com as suas
observações?
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

6º Ano

Como o cata-vento se comporta à medida que o
tempo passa?
__________________________________________

-

O que acontece com o cata-vento a partir do
momento em que ele é colocado sobre o calor da
vela.
__________________________________________

CIÊNCIAS

Encaixe o palito de dente no furo central do cata-vento e
amarre a linha de costura nele.

...
ANDO
R
T
S
I
REG

Clip-art
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Moléculas de ar mais próximas entre si e
menos agitadas pela baixa temperatura. Com
isso, o ar fica mais denso, aumentando a
pressão atmosférica, o que faz com que essas
moléculas frias desçam para áreas de baixas
altitude e pressão.

www.conceitosetemas.blogspot.com

-

O ar frio das grandes altitudes tem suas moléculas mais
próximas entre si, o que o torna mais denso (mais pesado)
e, ao contrário do ar aquecido, ele desce em direção às
áreas de menor pressão atmosférica.

4º BIMESTRE / 2011

6º Ano

Vamos entender melhor como é a organização das
moléculas de ar em grandes altitudes, observando a figura.

Moléculas de ar agitadas e afastadas pelo
aumento da temperatura. Com isso, o ar torna-se
mais leve e sobe para regiões mais altas,
deixando a pressão atmosférica menor nas
regiões mais baixas.

CIÊNCIAS

E suas moléculas? Como elas se encontram organizadas
nessas regiões de grandes altitudes?
As moléculas de ar encontram-se mais próximas
_________________________________________________
entre si, devido às baixas temperaturas das grandes
_________________________________________________
altitudes.
________________________________________________

www.conceitosetemas.blogspot.com

O ar aquecido, menos denso (mais leve), sobe para
regiões mais altas da atmosfera. E o ar dessas regiões mais
altas? Ele é mais frio ou mais quente que o ar próximo da
superfície terrestre?
O ar das regiões mais altas é mais frio.
________________________________________________
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AR QUENTE EM
CONTACTO COM O AR
FRIO, RESFRIA-SE.
AR QUENTE
SOBE.

ALTA PRESSÃO

AR FRIO DESCE

AR FRIO EM CONTACTO COM
A SUPERFÍCIE TERRESTRE
SE AQUECE.
BAIXA PRESSÃO
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SUPERFÍCIE TERRESTRE
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-

Que diferenças você consegue perceber nos ventos citados acima?
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__

CIÊNCIAS

Você acabou de estudar sobre o vento e viu como ele se forma. Mas o vento que nos refresca, que faz as pipas
subirem ao céu, que seca a nossa roupa no varal, ou mesmo que derruba casas e árvores inteiras, é sempre igual?

6º Ano

Observe o movimento das massas de ar, na atmosfera, em função das diferenças de temperatura e pressão. De
acordo com o esquema. podemos concluir que os ventos, são correntes de ar que se deslocam horizontalmente de
uma zona de alta pressão.

Como você percebeu, os ventos apresentam diferentes intensidades. Podem ser fracos ou fortes. A
intensidade dos ventos varia, não só em função das diferenças de pressão da atmosfera, devido ao aquecimento
das massas de ar pela radiação solar, mas também em função de outros fatores como: a rotação da Terra, o relevo
da região em que sopra, o atrito com a superfície terrestre, e a presença de obstáculos em seu trajeto, como o
que acontece em regiões com muitos prédios altos, ou aglomerados de casas muito próximas uma às outras, em
que quase não há a ocorrência de vento.
A intensidade do vento pode ser entendida como a velocidade com que o vento se desloca. Esta velocidade é
de grande importância para a vida no planeta.

50
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Importante!!!
Atenção!
Todos os experimentos devem ser realizados
na presença do seu/sua Professor/a, ou de
seus familiares. Principalmente, quando são
utilizados instrumentos cortantes.

Clip-art

-
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• 1 tesoura
• 1 tablete de sabão
• 1 pincel e tinta guache vermelha ou de outra cor
• 1 grampeador ou cola quente para pistola
• 1 caixa de ovos de papelão ou 4 copinhos de café
• 1 tampa plástica de lata de leite em pó ou similar
• 1 vareta de madeira com cerca de 30cm de comprimento
• 1 bandeja de isopor limpa, daquelas de mercado, que vem em carnes ou vegetais embrulhados
• 12 tiras de fita de papel ou tecido de 15 cm cada.
• fita isolante
• papel alumínio ou celofane

CIÊNCIAS

Por mais complicado que pareça, medir a velocidade dos ventos é algo muito simples, que você mesmo pode
fazer. Para isso, você vai precisar de:

6º Ano

A velocidade dos ventos pode ser medida!
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Embrulhe o tablete de sabão em papel alumínio ou
celofane e fixe o seu velocímetro do vento nele, como
representado na figura abaixo.

1 - Faça um furo no centro da tampa plástica.

3 - Pinte 1 suporte ou copinho com a tinta vermelha.

Suporte de
ovo

6 - Encaixe a vareta no furo da tampa de plástico, de modo
que a tampa fique embaixo do anel feito com fita isolante.

Fita isolante
Argola
Fita isolante
Vareta

www.criancas.hsw.uol.com.br

7 -Corte na bandeja de isopor, uma argola com 3 cm de
diâmetro. Faça um furo no seu centro e encaixe-a na
vareta, de modo que fique embaixo da tampa plástica.
Enrole outro pedaço de fita isolante ao redor da vareta por
baixo da argola de isopor, conforme mostrado abaixo.

Coloque o velocímetro do vento sobre a mesa de
sua sala de aula, na direção do vento que sopra do
ventilador.. O observe o que acontece e anote. Tenha,
como referência, o copinho vermelho.
O que aconteceu com seu velocímetro quando
você o colocou na direção do vento?
____________________________________________

-

5 - Enrole um pedaço de fita isolante na vareta de madeira,
afastado cerca de 5 cm da ponta.

Barra de sabão
envolta em papel
alumínio

Vamos observar o que acontece em outras situações.
Gire o botão do ventilador nas suas diferentes
velocidades. Observe o que acontece e anote.

CIÊNCIAS

4 - Cole, com cola quente, os 4 suportes ou copinhos na
tampa plástica. Cole, também, grupos de 3 tiras entre um
suporte e outro, como mostra a figura ao lado.

Tampa

Fitas

4º BIMESTRE / 2011

2 - Corte 4 suportes de papelão da caixa de ovos, ou utilize
4 copinhos de café.

6º Ano

Clip-art

Como fazer?
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O que você percebeu a medida que aumentou a
velocidade do ventilador?
____________________________________________
____________________________________________
Qual a sua conclusão sobre esse experimento?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Embora simples, o ANEMÔMETRO que você construiu, pode ajudá-lo a estimar a velocidade do vento em qualquer
lugar que você estiver. A velocidade do vento, em geral, é medida em metros por segundo (m/s), mas seu
ANEMÓMETRO não permite a medição nessa escala. No entanto, pode dar uma ideia dessa velocidade.
Com um relógio, conte quantas voltas completas o copinho colorido dá durante 1 minuto. Deste modo, você estará
medindo a velocidade do vento, em voltas, por minuto, ou rotações por minuto (rpm), que é uma outra medida de
velocidade.
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Escolha alguns locais da escola, ou mesmo de sua casa, em que você possa medir a velocidade do vento durante
5 dias consecutivos, em diferentes horários. Anote os valores obtidos, faça um gráfico e compare com os dos seus
colegas de classe.

www.thumbs.dreamstime.com
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Para saber mais a velocidade dos ventos, suas formas de
medição e instrumentos utilizados, visite os “sites” abaixo e
veja quanta coisa nova está lá para você aprender.

CIÊNCIAS

-

6º Ano

Monte um mural com os gráficos obtidos. Avalie, também, e veja quais os locais da escola, ou do seu bairro, que
são mais arejados.

www.fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap7/cap7-8.html
www.pucrs.br/ce-eolica/faq.php?q=2
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A intensidade da força com que os ventos se deslocam, muitas vezes causam grandes transtornos à vida da
população em geral. Ventos muito fortes derrubam árvores, destroem casas, intensificam as ressacas nas
praias, sendo, portanto, muito perigosos e, quase sempre, um risco à nossas vidas.

_________________

CIÊNCIAS

www.fiocruz.br

www.portalbelmonte.com.br

www.portalsaofrancisco.com.br

________________

____________________
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_________________

-

____________________

6º Ano

www.s.glbimg.com

www.fiocruz.br

www.indipendologo.files.wordpress.com

Quem diria! O vento também tem nome! Com a ajuda das imagens abaixo, tente identificar os nomes dos
diferentes tipos de ventos perigosos que ocorrem na natureza, mostrados nas imagens a seguir. Vamos ver
quantos você consegue acertar?
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CICLONE – FURACÃO – TORNADO – TUFÃO – VENDAVAL – WILLY-WILLY

Clip-art

Não fique triste, caso você não tenha conseguido acertar todas. Afinal, no Brasil, quase não há, ou melhor, quase não
havia a ocorrência de ventos perigosos. No entanto, na zona oeste Rio de Janeiro, em Janeiro de 2011, ocorreu a
formação de um tornado. Esses fenômenos meteorológicos, embora raros, vêm acontecendo no Brasil desde 2004. Leia
o noticiário a seguir.

19/01/2011 20:47h
Meteorologistas dizem que nuvem no Rio seria tornado de baixa intensidade.
G1.com - RJ
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27/03/2004 - 19:47h
Ciclone já causa ondas de 5 metros, queda de raios e
fortes ventos no Sul

Graciliano Rocha
Agência Folha, Em Porto Alegre

Folha Online

A Nasa (agência espacial americana) classificou o fenômeno como a segunda
tempestade tropical já registrada no Atlântico Sul. A primeira tinha sido o Catarina...

O ciclone raro que se aproxima do litoral de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul já provoca chuvas
fortes, ondas do mar de até cinco metros, queda de raios
e ventos de até 90 km/h, como ocorre na região do cabo
de Santa Marta (a 120 km de Florianópolis). A tendência
é piorar na madrugada...

(www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano)

(www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u92023)

Seis anos depois de o furacão Catarina ter provocado três mortes e uma
destruição estimada em R$ 1 bilhão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a
costa do Sul do Brasil voltou a ser ameaçada por um novo ciclone tropical.

CIÊNCIAS

11/03/2010 - 22:58h
Nasa identifica o segundo ciclone tropical na costa brasileira

4º BIMESTRE / 2011

Tornado de baixa intensidade, em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

-

...“São as mesmas células de nuvens que causam ventos fortes, granizos e
tempestades. O tornado ou tromba d’água se rompe da nuvem, sai em forma de
espiral e suga o que estiver na água (tromba d’água) e ou na terra (tornado)”,
explicou a meteorologista...
(www.g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011)

6º Ano

Cariocas e fluminenses se assustaram com a formação de uma nuvem vista no
início da noite desta quarta-feira (19) em vários pontos do Rio de Janeiro. A
formação foi vista por pessoas em Nova Iguaçu e Seropédica, na Baixada
Fluminense, e em Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste da capital...
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CARACTERÍSTICAS

VELOCIDADE

Ciclone

Nome comum a todos os tipos de ventos circulares. Ocorre nas regiões
tropicais ou subtropicais, sob a forma de uma tempestade violenta,
produzida por grandes massas de ar em alta velocidade de rotação.

Acima de 50km/h.

Furacão

Ciclone que surge no mar do Caribe, no oceano Atlântico, ou nos EUA.
No hemisfério Sul, gira no sentido horário e no hemisfério norte, gira no Acima de 119km/h.
sentido anti-horário. Mede entre 200 e 400km de diâmetro e sua curva se
assemelha a uma parabólica.

Tufão

Ciclone formado no sul da Ásia e na parte ocidental do oceano Índico,
entre os meses de Julho e Outubro. Surge no mar da China e atinge o Acima de 108km/h.
leste asiático.

Tornado

Menor e mais intenso tipo de ciclone. Com grande poder de destruição,
produz fortes redemoinhos e eleva poeira. Mede, no máximo, 10km de Atinge até 490km/h.
diâmetro e tem duração de 10 a 30 minutos. Ocorre em zonas temperadas
do hemisfério norte.

Vendaval

Vento forte com um grande poder de destruição. Em geral, ocorre
Atinge até 150km/h.
durante a madrugada e pode durar até cinco horas.

Willy-willy

Nome que os ciclones recebem na Austrália e nos demais países do sul
da Oceania.

Fonte: www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/ventos.htm

CIÊNCIAS

-

VENTO

4º BIMESTRE / 2011

TABELA COMPARATIVA ENTRE AS PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DE VENTOS PERIGOSOS

6º Ano

Os ventos perigosos recebem classificações de acordo com a região do planeta em que
eles ocorrem. A tabela abaixo mostra, de forma resumida, as principais classificações
desses ventos mundo a fora.
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Acima de 50km/h
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Como a formação de tornados e furacões, na
nossa cidade, é raro, o que você acha de produzir o
seu próprio tornado e observar, na prática, como é a
ocorrência desse fenômeno? Para isso, você
precisará de:
•1 tesoura
•1 lápis ou caneta
• 2 garrafas pet de 2 litros iguais
•1 pedaço de papelão
•fita adesiva
•água
Clip-art

www.images.vizworld.com

Atenção! Todos os experimentos devem ser
realizados na presença do seu/sua Professor/a, ou
de seus familiares. Principalmente, quando são
utilizados instrumentos cortantes.
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Vire a garrafa vazia sobre o círculo de papelão em
cima da garrafa com água. Junte bem as duas
garrafas, boca a boca, e fixe-as com a fita adesiva de
modo que não vaze água entre elas.

4º BIMESTRE / 2011

Com a outra garrafa, risque, no papelão, um círculo
a parir do contorno de seu gargalo e corte-o com a
tesoura. Depois, faça um furo de 6 mm no centro do
círculo e coloque-o sobre a boca da garrafa com água.

6º Ano

Despeje 1,5 litros de água dentro de uma das
garrafas pet de 2 litros.

-

Furacão Catarina, Ciclone ou Furacão Extratropical O Catarina foi o primeiro furacão extratropical conhecido e
também o primeiro a atingir a costa do Brasil, em 28 de
março de 2004. O ciclone, um furacão categoria 1 na escala
Saffir-Simpson (escala de medida da velocidade dos ventos
dos furacões, que varia de 1 a 5), formou-se, em 26 de
março de 2004, a cerca de 442km da costa sul do Brasil,
perto do litoral de Santa Catarina, como uma tempestade
extratropical, com ventos sustentados de 150km/h e rajadas
que atingiram até 178km/h. Com uma grande espiral de
aproximadamente o tamanho do Uruguai, o ciclone atingiu a
divisa entre os Estados de Santa Catarina (SC) e Rio
Grande do Sul (RS), desde Laguna (SC) até Torres (RS). De
uma fúria implacável, causou prejuízos em mais de 40
municípios catarinenses, matou 2 pessoas, danificou mais
de 30 mil casas, derrubou mais de mil postes e destruiu 250
transformadores elétricos.

CIÊNCIAS

Foto de satélite do furação Catarina.

Sacuda as garrafas, sempre com a garrafa com
água virada de boca para baixo.
Com uma das mãos, segure o fundo da garrafa
vazia para deixá-la firme. Na garrafa com água, com a
outra mão, faça movimentos circulares. Observe a
figura a seguir.
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Como mostrado na tabela apresentada anteriormente,
os ventos podem atingir altas velocidades e causar
enormes catástrofes ao meio ambiente e à vida humana.
No entanto, a energia, contida no movimento de grandes
massas de ar, pode ser aproveitada a partir da sua
transformação em energia mecânica ou energia elétrica.
www.static.hsw.com.br

Clip-art

Você sabia que o vento tem energia e que essa energia
pode ser aproveitada como uma fonte alternativa e
renovável?
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Continue experimentando. O que você acha de
observar o fenômeno, agitando mais rapidamente a
garrafa? Coloque pedacinhos de papel colorido, farelo
de isopor, ou serragem e veja o que acontece.
O que você vai observar é exatamente o que
acontece na natureza, quando o turbilhão de ar
encontra em seu caminho casas, automóveis, árvores,
cidades inteiras!

A utilização do vento como fonte de energia, não é algo
novo. A ENERGIA eólica tem sido usada pelo ser humano
há quatro milênios. Começou por mover barcos à vela, no
antigo Egito. Depois, na Babilônia, em 2000 a.C, surgiram
os moinhos de vento para moer grãos. Na antiga Pérsia,
atual Irã/Iraque, em 200 a.C, se utilizava moinhos para o
bombeamento de água e também moagem de grãos.

-

4º BIMESTRE / 2011

Tornados de água, iguais aos que você fez, também
acontecem na natureza. Esse fenômeno recebe o nome
de tromba d’água.

A ENERGIA EÓLICA é a energia obtida pelo
movimento do ar, o vento. É uma fonte de energia
abundante, renovável, limpa e disponível em todos os
lugares. Porém, aproveitá-la, depende de influências
naturais, como: altitude, latitude e a localização em região
costeira, próxima ao mar.

CIÊNCIAS

Veja o que acontece e anote. Você verá um tornado
em uma garrafa.

6º Ano

Qual a energia proveniente do vento? Peça ao seu/sua
Prprofessor/a
para lhe ajudar nessa resposta.
__________________________________
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“ Brasil perde energia eólica, diz cientista.”
O Brasil possui potencial de utilização de energia eólica superior ao da Alemanha. Mas produz só 1/350 da
energia gerada pelos ventos daquele país europeu. A conclusão é de um estudo comparativo feito pelo pesquisador
Maurício Tolmasquim, da Coppe-UFRJ (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro). O estudo foi apresentado na abertura da Rio 02 - Evento Mundial Sobre
Mudanças Climáticas e Energias Renováveis, que foi realizado na capital fluminense.
Tolmasquim escolheu a Alemanha para fazer a comparação, por ser ela, um dos países mais avançados do
mundo na geração de energia elétrica por meio de turbinas de vento instaladas no alto de torres. Enquanto a
Alemanha tem capacidade instalada de 7.000 MW (megawatts), o Brasil tem apenas 20 MW. A diferença nada tem a
ver com o potencial de exploração dessa energia alternativa. De acordo com Tolmasquim, o Brasil, além de possuir
um território maior, tem média de velocidade de 7 a 8 metros por segundo, superior à Alemanha que é de 5 a 6
metros por segundo.
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Tolmasquim lembra que o governo federal pretende investir em projetos com capacidade para gerar 1.050 MW de
energia eólica. “Esse valor, no entanto, ainda é inferior ao da Alemanha, que, em um ano, conseguiu aumentar em
1.600 MW sua capacidade de geração”, disse. Segundo o estudo de Tolmasquim, o potencial da Alemanha foi
alcançado principalmente na década de 90.

CIÊNCIAS

“A energia eólica pode ainda ser mais cara do que a gerada por hidrelétricas, mas seu custo ambiental é menor.
Isso reduz também o custo que o Estado teria com gastos ocasionais por problemas ambientais”, afirmou
pesquisador da Coppe. Segundo ele, a taxa de retorno de uma empresa, que invista em energia eólica, é de 12% ao
ano. “Esse retorno é menor do que o de uma usina hidrelétrica, mas, com financiamento estatal, ela pode se tornar
até mais competitiva do que a energia hidrelétrica.”

6º Ano

O pesquisador cita um estudo da Cepel (Centro de Pesquisas da Energia Elétrica da Eletrobrás) que estimou em
143.500 MW o potencial de energia que pode ser gerada pelos ventos no território brasileiro, principalmente no litoral
das regiões Sul e Nordeste e em alguns pontos do Centro-Oeste. O potencial é de mais de dez vezes a capacidade
de geração de energia da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil.

Atualmente, os países que mais investiram nesse tipo de energia foram Alemanha, a Dinamarca e os Estados
Unidos, seguidos pela Índia e a Espanha. No Rio de Janeiro, o Governo do Estado planeja instalar usinas de energia
eólica em seu litoral norte, e um levantamento do potencial da região já está sendo feito.
(Adaptado pelo autor de: www.pick-upau.org.br/mundo/eolica_energia/eolica_energia.htm)
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A

C

D

Moinho de Vento e Energia Eólica - Em A, um moinho antigo, usado
na moagem de grãos. Em B, um moinho moderno, usado na obtenção de
energia elétrica a partir do movimento de suas pás pelo vento (C e D).

CIÊNCIAS

www.pucrs.br

www.pick-upau.org.br

http://www.electronica-pt.com/index.php

6º Ano

B
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www.laboratoriodefisica.com.br

www.colegiotorredonachama.edu.pt

Hoje, o aproveitamento da energia eólica está associado à
sua conversão em energia mecânica e elétrica. Os moinhos
No Brasil, o estado do Ceará foi quem realizou o
modernos evoluíram e suas antigas pás foram substituídas primeiro programa de levantamento de potencial eólico, que
por potentes hélices, em formato de asas de avião, que, já é consumido por cerca de 160 mil pessoas.
através de uma série de engrenagens, ligadas a um gerador,
ao serem movidas pelo vento, geram energia. Veja abaixo.
Outros estados, como Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina, Minas Gerais, Pernambuco e Pará, na Ilha de
Marajó, já iniciaram seus programas de levantamento de
dados eólicos. Hoje, com mais de cem anemógrafos
instalados pelo país, os estudos mostram que o Brasil tem
grande potencial eólico (mapa abaixo), fato que possibilitará
produzir, no futuro, energia elétrica a preço baixo.
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Potencial eólico brasileiro, mostrando a velocidade média
dos ventos, em metros por segundo (m/s), ao longo do país.
Glossário:
anemógrafo - instrumento utilizado para medir a direção e a
velocidade do vento.
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Clip-art

Assista aos vídeos sobre energia eólica visitando
os seguintes endereço na internet:

CIÊNCIAS

-

Bom trabalho!

Grande parte do litoral brasileiro apresenta
velocidades
de
vento
propícias
ao
aproveitamento de energia eólica em larga
escala. O litoral das regiões Nordeste e Sul e o
litoral Norte do estado do Rio de Janeiro são
considerados os locais mais apropriados para a
exploração desse tipo de energia. No interior do
país, também existem áreas montanhosas com
bom potencial eólico que pode ser aproveitado.
No entanto, a região Norte é a menos
beneficiada em termos de ventos, o que a torna
pouco utilizada nesse tipo exploração.

6º Ano

Caso queira, os sites listados abaixo poderão ajudá-lo
com mais informações para realizar esta atividade.

Clip-art

Após refletir sobre o texto “Brasil perde energia eólica,
diz cientista”, aproveite para debater, junto com seu/sua
Professor/a e seus colegas de classe, acerca do potencial
eólico do brasileiro. Vocês também poderão confeccionar
cartazes informativos para divulgar para outras pessoas os
seus novos conhecimentos. Depois dos cartazes prontos,
afixe-os no mural de sua sala de aula ou no corredor de sua
escola. Atenção! Não deixe de informar que a energia eólica
é uma fonte de energia abundante, renovável, inesgotável,
limpa e disponível em todos os lugares.
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www.thumbs.dreamstime.com

Para saber mais sobre a energia eólica, visite os “sites”
abaixo e veja quanta novidade lá tem para você!
www.ecolmeia.com/destaques/energia_eolica.html
www.cresesb.cepel.br/atlas_eolico/index.php
www.pick-upau.org.br/mundo/eolica_energia/eolica_energia.htm

www.youtube.com/watch?v=2JgC4A7L2PE&NR=1
www.youtube.com/watch?v=9hMXFi8YB4k&NR=1
www.youtube.com/watch?v=OnKGbiAPRQQ
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É possível saber se amanhã vai fazer sol? Como?
___________________________________________

__
E na figura B? ______________________________
Em qual das duas figuras podemos dizer que deve
chover? ______________________________________
Por quê? __________________________________
___________________________________________
__
E hoje, como está o tempo? ____________________

Muito do conhecimento que temos hoje sobre a
Terra, os seres vivos, o universo e sobre nós mesmos
é o resultado da observação direta da Natureza e da
busca pelo entendimento das mensagens que ela nos
envia. Ler e interpretar os seus sinais são desafios que
o ser humano enfrenta no seu cotidiano em busca de
uma vida melhor.

CIÊNCIAS

__
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O que está sendo apresentado na figura A?
___________________________________________

6º Ano

B

A

-

www.fotolog.com.br/bruglia/27607980

www.revistaminhaviagem.blogspot.com

Observe as figuras abaixo. Elas mostram o Pão de Acúcar e a Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, em
duas situações diferentes. Agora, responda ao que se pede.
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Na página anterior, você respondeu como está o
tempo de acordo com as imagens apresentadas. Olhe,
agora, as figuras abaixo. Descreva o que os simbolos
indicam quanto às condições do tempo. Marque, em
seguida aquela que mostra o tempo que está fazendo
hoje, de acordo com o serviço de meteorologia.

Você concorda que esses ditados populares preveem
o tempo de forma acertada? Por quê?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

( ) ________________

CIÊNCIAS

-

( ) ________________ ( ) ________________

Existem pessoas que só saem de casa depois de
saber a previsão do tempo pelo serviço de meteorologia.
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( ) _______________

6º Ano

Diariamente, a Natureza nos envia suas mensagens e,
mesmo sem perceber, acabamos agindo conforme a
interpretação que fazemos delas. Ao acordar, é comum
observarmos se está sol, ou se o dia está chuvoso. Ter
esta informação nos ajuda a decidir que roupa vamos
vestir, que atividades serão possíveis de serem realizadas
(brincar na rua, ir à praia, soltar pipa, ou mesmo ajudar à
nossa mãe a lavar o tapete da sala).
Você já deve ter ouvido coisas do tipo: “A cigarra
cantou, calor chegou”, “Em abril, águas mil”. Na música
“O Xote das Meninas”, do compositor Luiz Gonzaga, há o
seguinte refrão:
“Mandacaru
Quando fulora na seca
É o siná que a chuva chega
No sertão...”
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( ) ________________ ( ) ________________
www.pt.dreamstime.com

Glossário:
Meteorologia - é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos.
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( ) ________________ ( ) ________________

Que informações o mapa do tempo fornece?
________________________________________________
________________________________________________
Veja, a seguir, como é um mapa do tempo. Interprete as
informações contidas nele.

6º Ano

Localize no mapa o Rio de Janeiro e descreva
qual a condição do tempo esperada.
_________________________________________
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Você conhece o mapa do tempo? Como o definiria?
________________________________________________
________________________________________________

A partir do que é mostrado no mapa, que
informações nos são dadas acerca do tempo, no
Brasil, no dia 09/07/2011.
_________________________________________

-

Diariamente, as informações, acerca da previsão do
tempo nos é dada por meio da televisão, jornais, rádio e
internet. Através do mapa do tempo, é possível obter, de
forma simples e precisa, as informações sobre as
condições atmosféricas em diferentes lugares do planeta.

CIÊNCIAS

Prever o tempo hoje é algo de grande importância para a
sociedade. Na agricultura, a previsão do tempo é utilizada
no planejamento do plantio e da colheita da lavoura, previne
contra a chegada de geadas, granizo e secas. Em locais de
maior ocorrência de fenômenos climáticos severos, como
furacões e enchentes, a meteorologia permite a retirada de
pessoas, minimizando possíveis catástrofes. Além disso,
auxilia nas trajetórias dos transportes aéreo e marítimo,
evitando acidentes.

www.cptec.inpe.br

A METEOROLOGIA (do grego meteoros, que significa
elevado no ar, e logos, que significa estudo) é a ciência
que estuda os fenômenos da atmosfera terrestre. Dentre
suas aplicações, as mais conhecidas são a climatologia e a
previsão do tempo, que se baseia na leitura de alguns
sinais da Natureza. Você sabe quais são esses sinais?
________________________________________________
________________________________________________
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E as informações mostradas no mapa, como elas
são obtidas?
_________________________________________
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Para montarmos um modelo de estação meteorológica,
em que se obtenham as informações necessárias à
previsão do tempo é preciso:
•construir os instrumentos;
•obter informações da atmosfera, utilizando-se desses
instrumentos;
• analisar os dados obtidos.

Faça uma argola de 15 cm de diâmetro com o
arame e amarre nela os 4 pedaços de barbante de 20
cm. Depois, prenda-os em um só nó.
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Atualmente, as estações meteorológicas se utilizam
de equipamentos avançados, de alta tecnologia e
precisão. No entanto, com o uso de instrumentos simples,
que você mesmo pode fazer, podemos ter a nossa própria
estação meteorológica.

Corte um pedaço de 50cm do papel crepom.
Depois, cole suas laterais pelo comprimento, como
um cano.

6º Ano

Clip-art

Muitos dos instrumentos usados nas medições estão
instalados em satélites, radares e balões meteorológicos e os
dados obtidos são analisados por meteorologistas. São
profissionais especializados que interpretam os fenômenos
atmosféricos, traduzindo-os, para nós, na forma de previsão
do tempo.

1 - BIRUTA - Instrumento usado para medir a
direção dos ventos. Material necessário:
•arame maleável
•papel crepom
•tesoura
•cola
•vareta de bambu de 30cm
•4 tiras de barbante de 20cm cada

-

Prever o tempo de forma acertada, só é possível devido ao
uso de equipamentos avançados de medição, que informam,
com exatidão, a direção e velocidade dos ventos, e a
temperatura e pressão atmosférica, entre outros.

Construção dos instrumentos

CIÊNCIAS

Essas estações estão distribuídas em diversos pontos do
planeta, em locais estratégicos e equipados com instrumentos
precisos que monitoram todos os fenômenos que ocorrem na
atmosfera.

Atenção! Todos os experimentos devem ser
realizados na presença do seu/sua Professor/a, ou
de seus familiares. Principalmente, quando são
utilizados instrumentos cortantes.

www.roberioprofciencias.blogspot.com

A previsão do tempo, de uma determinada região ou país,
é realizada por meio de estudos detalhados das condições da
atmosfera a partir de informações recebidas das estações
meteorológicas.

Faça tiras com o papel crepom e cole-as numa
das pontas do cano. Na outra ponta, cole a argola de
arame e depois prenda tudo na vareta, pela ponta
que une os barbantes. Está pronta a biruta!
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Clip-art

2 - PLUVIÔMETRO - Instrumento que mede a
quantidade de chuva de uma dada região. Para construir
seu pluviômetro, você precisará de:
• 1 garrafa PET lisa
• 1 régua de plástico
• 1 porção de gesso ou cimento
• fita adesiva larga e transparente
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Coloque o funil na boca, virado para dentro da garrafa.
Pronto! Você já tem seu pluviômetro.

-

Depois, com a fita adesiva, prenda a régua em pé pelo
lado de fora da garrafa, de modo que o zero da régua fique
rente à superfície do gesso.

CIÊNCIAS

Faça uma massa consistente de água com gesso ou
cimento e, em seguida, assente-a no fundo da garrafa, de
modo a formar uma superfície plana, a uma altura
levemente acima da curvatura da base. Deixe secar por
algumas horas.

www.sempresustentavel.com.br

Corte a parte de cima da garrafa, cerca de 10 cm abaixo
do gargalo, de modo a obter um funil.

O volume de água de chuva que cai no recipiente é medido
pela régua.
No PLUVIÔMETRO há uma padronização que permite que
o volume de chuva seja medido em milíimetros.
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www.thumbs.dreamstime.com

Para saber mais sobre meteorologia e previsão do tempo, visite os “sites” abaixo e se surpreenda
com as novidades que você vai encontrar.
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-

www.youtube.com/watch?v=flDXUeLt4UA
www.youtube.com/watch?v=VedEgSOeTIk
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Assista aos vídeos sobre o tornado que se formou em Campo Grande, no Rio de Janeiro,
acessando o seguinte endereço na internet:

CIÊNCIAS

6º Ano

www.inmet.gov.br
www.tempo.cptec.inpe.br
www.simerj.com
www.climatempo.com.br

Veja, também, a tempestade de areia que varreu o Arizona, nos Estados Unidos.
www.youtube.com/watch?v=2Y9FdN34uS0
www.youtube.com/watch?v=RLGCmnX_yH4

Clip-art
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Quais as cidades fronteiras em que o tempo está chuvoso?
____________________________________________________________________________________________

CIÊNCIAS

-

6º Ano

www.cenfopgeografia.files.wordpress.com

Depois de estudar sobre a meteorologia, analise os mapas abaixo e responda ao que se pede.

_
Qual a cidade com a previsão de temperatura máxima e qual a cidade com a previsão de temperatura mínima?
____________________________________________________________________________________________
_
Os dados apresentados no mapa referem-se ao tempo ou ao clima? Por quê?
____________________________________________________________________________________________
__
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Responda às perguntas utilizando os símbolos abaixo e faça uma reflexão junto com o seu/sua Professor/a e seus
colegas. Desenhe de acordo com as legendas abaixo:
FOI
BOM!

MUITO

FOI SATISFATÓRIO,
MAS PODERIA TER
SIDO MELHOR...

1 - Como foram as aulas de ciências ?

AINDA PODE
MELHORAR
MUITO.

6 – E o cuidado com o material escolar, cadernos
pedagógicos e livros didáticos?
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Vamos utilizar os símbolos da previsão do tempo para fazer uma avaliação do ano de 2011?

2 - Como foi a minha participação nas aulas ?

5 - Como foi a realização das tarefas de casa?

-

8 - Os cadernos pedagógicos auxiliaram o meu
aprendizado em Ciências?

CIÊNCIAS

4 - Como me relacionei com o meu/minha Professor/a
e meus colegas da turma?

6º Ano

3 - E no trabalho em equipe?
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7 - Como me preparei para as avaliações?

9 - Como foi a minha assiduidade às aulas de
Ciências?
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14 – Como foi que utilizei, no meu dia a dia, as
informações de Ciências para prevenir doenças e
preservar o meio ambiente?

Se suas respostas estiveram
ensolaradas em 10 ou mais perguntas,
Parabéns! Você tem aproveitado
muito bem as aulas de Ciências.
Caso isso não tenha acontecido,
esforce-se para o próximo ano.
Sempre é tempo de melhorar, modificar!
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13 – Como foi que compartilhei as informações de
Ciências, que aprendi, com meus familiares, vizinhos ou
amigos?

6º Ano

12 - Como foi a realização de leitura de textos, livros e
jornais, fora do ambiente escolar?

-

11 - Como os conteúdos de Ciências me esclareceram
sobre curiosidades do dia a dia?

CIÊNCIAS

http://raycacorretora.com.br/estudantes.html

10 - Como foi o meu comportamento durante as aulas?

Foi muito bom estarmos juntos!
Até o próximo ano!
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6º Ano
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CIÊNCIAS
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