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4- O que aconteceu?
___________________________________________

1- O que aconteceu?
__________________________________________
__________________________________________

5- Tampe a ponta da seringa e empurre o êmbolo. O
que aconteceu?
___________________________________________
___________________________________________

2- Repita o procedimento e verifique se o resultado é
o mesmo. Depois desse resultado, você acha que a
seringa estava vazia?
________________________________________
3- O que você acha que estava preenchendo a
seringa?
________________________________________

6- O que estava preenchendo a seringa?
___________________________________________
7- Por que
foi diferente do resultado do
procedimento 1?
___________________________________________
___________________________________________
Converse sobre o assunto com seus colegas e
com o seu Professor. Depois dê uma olhadinha na
página seguinte, para compreender melhor o
fenômeno.
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PROCEDIMENTO 1: Puxe o êmbolo da seringa até
o final. Agora tampe a ponta da seringa e empurre o
êmbolo, como se tivesse aplicando uma injeção.
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mercado.ruralcentro.com.br

educolorir.com

Você já observou uma seringa vazia? Já parou para pensar se há
alguma coisa dentro dela?
Parece que não tem nada, não é mesmo? Não vemos nada! Mas
vamos experimentar?
PROCEDIMENTO 2: Agora esvazie a seringa,
MATERIAL: seringa descartável sem a agulha,
empurrando o êmbolo até o final. Mergulhe a seringa
dedo, copo com água
num copo com água e puxe o êmbolo até o final.

- 6º Ano

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar
com a participação do seu
Professor ou de um adulto.

CIÊNCIAS

EPA! O QUE TEM AÍ DENTRO?
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3- Qual a situação do elevador que se parece com a
seringa do procedimento 1?
______________________________________________
4- Qual a situação do elevador que se parece com a
seringa do procedimento 2?
______________________________________________

B

sapobrothers.zip.net

1- Em qual dos elevadores seria mais fácil você
pressionar as pessoas, empurrando-as, para
sobrar um lugarzinho para você?
_______________________________________

Você se lembra de quando estudamos a água no
estado líquido e no estado de vapor? As moléculas da
água, no estado líquido, estão mais juntas e no estado
de vapor estão mais separadas.
De forma semelhante, na seringa com ar, as
moléculas estão mais afastadas. Então, quando
pressionamos, essas moléculas são espremidas numa
parte da seringa. Com a água líquida é diferente, como
no elevador A. A seringa está repleta de moléculas de
água, bem juntas, não há como espremer...
Observe, abaixo, como estava a seringa no
início do experimento e como ficou depois que você
empurrou o êmbolo.
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sergionunespersonal.blogspot.com.br

Agora imagine um elevador menos cheio.
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fotolog.com.br

A

2- Em qual dos elevadores, por mais que você
empurrasse, as pessoas nem se mexeriam?
______________________________________________

CIÊNCIAS

Vamos compreender o que aconteceu.
Imagine um elevador bem cheio.

Coordenadoria de Educação

EPA! O QUE TEM AÍ DENTRO?

4

- 6º Ano

Vamos recordar ? O que significa ...

O aquecimento
global do
planeta tem
relação com a
ATMOSFERA?

tracosetrocos.wordpress.com

mahne-k.blogspot.com

A ATMOSFERA
se modifica ou é
sempre igual?

ATMOSFERA: ____________________________
________________________________________
HIDROSFERA:____________________________
________________________________________
LITOSFERA:_____________________________
________________________________________
BIOSFERA:______________________________
________________________________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Escreva aqui a sua
pergunta.

Essas e outras perguntas
me vieram à cabeça. E
você, sabe respondê-las?
Vamos ver se as notícias
da próxima página nos
ajudam a compreender
melhor esse tema...
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Afinal, você sabe como se formou
a ATMOSFERA?

CIÊNCIAS

Bom, nesse bimestre vamos estudar a
respeito de
um ambiente da Terra muito
importante para os seres vivos: a ATMOSFERA.
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ENTRANDO NA ATMOSFERA
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http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,cinzas-de-vulcao-chileno-voltam-acausar-cancelamento-de-voos-na-argentina,cional,cinzas-de-vulcao-chileno-voltam-acausar-cancelamento-de-voos-na-argentina,797488,0.htm

Cinzas vulcânicas afetam mais de
120 mil passageiros na Austrália
Problemas continuarão até a quinta-feira, segundo
meteorologistas.
Milhares de passageiros se viram afetados nesta
terça-feira (21) pelo cancelamento de voos na
Austrália por consequência do retorno da nuvem de
cinzas do vulcão chileno Puyehue-Cordón Caulle.
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Cinzas de vulcão chileno voltam a causar
cancelamento de voos na Argentina
BUENOS AIRES - As cinzas do vulcão chileno Puyehue
voltaram a provocar cancelamentos de vários voos em
Buenos Aires, desde a noite de quinta-feira, 10.

gavetinhadeatividades.blogspot.com/

ATIVIDADES NATURAIS AFETAM A ATMOSFERA

3- Como uma atividade natural afetou a
vida de milhares de pessoas?
___________________________________
___________________________________
___________________________________

noticias.r7.com
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2- A atividade do vulcão afeta a atmosfera?
___________________________________
___________________________________
___________________________________

CIÊNCIAS

1- Qual é o assunto principal das notícias
acima? ____________________________
___________________________________
___________________________________

- 6º Ano

Após ler as notícias, responda:
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AMÔNIA – VAPOR DE ÁGUA – METANO - HIDROGÊNIO

Vamos pesquisar sobre os vulcões?
Algumas sugestões:
http://educacao.uol.com.br/geografia/vulcao-formacao-e-aserupcoes-mais-destruidoras-da-historia.jhtm
http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/vulcoes/index.htm
http://www.cprm.gov.br
Mas, o que pesquisar?
-Sobre a localização dos vulcões
-Sobre a data de suas últimas erupções
- Sobre as consequências de suas erupções
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R

- 6º Ano

biologiamargaridapardelhas.blogspot.com

Na formação do planeta Terra e da
atmosfera, os vulcões também tiveram um
papel importante através do lançamento de
gases que formaram a atmosfera primitiva.
Com o surgimento dos seres vivos, essa
atmosfera primitiva foi sendo modificada,
atingindo, depois, um determinado equilíbrio.
Porém, o planeta Terra e seus ambientes são
dinâmicos, isto é, estão sempre ativos, em
transformação, podendo ser alterados por
atividades naturais ou atividades humanas.

F

CIÊNCIAS

Ache, no quadro abaixo, alguns dos componentes da
atmosfera primitiva:

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADES NATURAIS AFETAM A ATMOSFERA
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Sabemos que a atividade vulcânica foi fundamental
para a formação da atmosfera primitiva, que era
composta
de
_______________________,
____________________,
___________________
e
________________________.

Sabemos que a atmosfera é a camada de gases
que envolve a Terra. Alguns desses gases são
importantes para os seres vivos.

3º BIMESTRE / 2012

Ozônio

CIÊNCIAS

mundoeducacao.com.br

Dióxido de carbono
ou gás carbônico

- 6º Ano

Circule os gases que você pensa serem importantes
para os seres vivos, de acordo com os esquemas abaixo:

pt.dreamstime.com

planetaemcolapso.blogspot.com.br

E a atmosfera atual? Você sabe de que é formada?
______________________________________________

Apesar de todos esses gases serem
componentes da atmosfera, nem todos são
benéficos para os seres vivos. O monóxido de
carbono é um gás que é muito tóxico para nós,
podendo até causar a morte. Já os gases dióxido
de carbono, ozônio e oxigênio são importantes para
os seres vivos.

Coordenadoria de Educação

AFINAL, DE QUE É FORMADA A ATMOSFERA?

cq.ufam.edu.br

Oxigênio

Monóxido de carbono

8
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Pesquise, na Sala de Leitura, sobre a importância dos gases oxigênio, dióxido de carbono e ozônio e
escreva abaixo os resultados da pesquisa.
Sugestões de sites:
clipart
http://www.brasilescola.com/biologia/ciclo-do-oxigenio.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/ozonio.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/gas-ozonio.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/dioxido_de_carbono.htm
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CIÊNCIAS

DIÓXIDO DE CARBONO:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

- 6º Ano

OXIGÊNIO:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

OZÔNIO:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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2- O que é isso?__________________________________
3- Você sabe que processo essa planta está realizando
sob a luz do sol?
_______________________________________________

7- Você saberia responder à pergunta do início do
experimento: de onde vem o oxigênio que compõe
a atmosfera?
________________________________________
8- Onde estão esses seres que produzem esse gás?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Escolhemos uma planta aquática para melhor
visualização do experimento, porém, da mesma
forma, uma planta terrestre também realiza esse
processo e elimina esse gás.

Coordenadoria de Educação
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1- O que você observou, próximo as folhas?
_______________________________________________

6- Como se comportaria uma planta terrestre sob a
luz do sol?
________________________________________

- 6º Ano

PROCEDIMENTO
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.

5- Apenas as plantas aquáticas realizam
esse processo?
________________________________________

CIÊNCIAS

MATERIAL
uma planta aquática (Elódea)
uma garrafa PET transparente com água

aquahobby.com

AFINAL, DE QUE É FORMADA A ATMOSFERA?
DE ONDE VEM O OXIGÊNIO QUE COMPÕE A ATMOSFERA?

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar
com a participação do seu
Professor ou de um adulto.

4- Você sabe que gás a planta elimina nesse processo?
_______________________________________________
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Material utilizado:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Procedimento realizado:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Desenho:

Horário do final do experimento:
________________________________________
Conclusão:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Desenho do resultado final:

3º BIMESTRE / 2012

Horário de início: ____________

Coordenadoria de Educação

Data: _____/______/______

Resultado:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

- 6º Ano

Relatório do experimento:
________________________________________________

REGISTRANDO...

CIÊNCIAS

MODELO DE RELATÓRIO DAS EXPERIMENTAÇÕES

11

O gás oxigênio é um gás fundamental para a
RESPIRAÇÃO dos seres vivos.
A ATMOSFERA é formada por 21% (cerca de
1/5) desse gás.
Pinte, no esquema abaixo, o equivalente de gás
oxigênio na ATMOSFERA:

Já vimos, através da experimentação, que o
oxigênio é liberado pelos seres vivos produtores, como
os vegetais terrestres e as plantas aquáticas que
realizam a fotossíntese.
A fotossíntese é a forma como esses seres utilizam
a energia luminosa na produção de alimento.
Veja o esquema abaixo e complete com o nome do gás:

Coordenadoria de Educação

AFINAL, DE QUE É FORMADA A ATMOSFERA?

infopedia.pt

Agora veja a representação das moléculas de
oxigênio no ar:

3º BIMESTRE / 2012

Fotossíntese

- 6º Ano

O2

CIÊNCIAS

mundoeducacao.com.br

Agora, veja o esquema desse gás, que é
formado por dois átomos de oxigênio:

O gás oxigênio é eliminado através da fotossíntese e
é o gás utilizado na respiração.

12

3- Por que o resultado foi diferente em cada uma das
velas experimentadas?
____________________________________________
____________________________________________
4- Você poderia responder à pergunta do início do
experimento: oxigênio alimenta a chama?
____________________________________________
Lembre-se de registrar seus experimentos! Utilize
a ficha padrão para sua orientação e anote todos os
dados em seu caderno.

fisicomaluco.com

Isso vai ajudá-lo na organização do experimento e
na escrita de textos.

REGISTRANDO...

3º BIMESTRE / 2012

PROCEDIMENTO
Professor, 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 com os alunos e marque o tempo de
resultado para cada situação.

2- Por que as velas se apagaram?
____________________________________________

Coordenadoria de Educação

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

1- Qual foi o resultado no fim do experimento? Anote.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

- 6º Ano

Oxigênio alimenta a chama?
Vamos conhecer as propriedades do oxigênio?

ATENÇÃO! SÓ REALIZE ESSA ATIVIDADE COM O
SEU PROFESSOR.

CIÊNCIAS

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar
com a participação do seu
Professor ou de um adulto.

13

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

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

Mas... Para onde vai a energia liberada na
respiração? Não emitimos luz, né???

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

3- Veja se as imagens vão ajudar:
____________________________________________
____________________________________________

CIÊNCIAS

1- Além disso você reparou mais alguma coisa dentro
dos copos onde as velas queimaram?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

O oxigênio é um gás comburente, isto é, ele
permite a queima de um combustível. 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).

2- Em nossa respiração sabemos para onde vão o
vapor d’água e o gás carbônico: para o ambiente. Já
experimentou, num dia bem frio de inverno, dar uma
baforada no espelho? O que acontece?
____________________________________________

Coordenadoria de Educação

Entendendo melhor o experimento realizado...

- 6º Ano

AFINAL, DE QUE É FORMADA A ATMOSFERA?

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

abduzido.net
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Esse gás é o gás carbônico ou dióxido de
carbono. Veja a representação abaixo desse gás:

2- Você sabe o que é isso?
_____________________________________________

Esse gás é fundamental para que ocorra a
fotossíntese. A fotossíntese é a forma de alguns seres
vivos, como os vegetais, produzirem seu alimento.
Veja o esquema abaixo e complete com o nome
do gás:
3º BIMESTRE / 2012

1- O que você observou?
_____________________________________________
_____________________________________________

Ele é formado por um átomo de carbono (no
centro) e dois átomos de oxigênio (nas extremidades).

- 6º Ano

cienciasaqui.blogspot.com.br

PROCEDIMENTO 1 - Coloque uma colher de sopa de
bicarbonato no prato. Prepare uma solução de vinagre
com água (metade de água e metade de vinagre) e
jogue por cima do bicarbonato.

CO2

CIÊNCIAS

MATERIAL - vinagre, bicarbonato de sódio, prato de
vidro, colher de sopa, fósforo.

blogdebrinquedo.com.br

Conhecendo outro gás componente da ATMOSFERA

Coordenadoria de Educação

AFINAL, DE QUE É FORMADA A ATMOSFERA?
Muito cuidado ao manusear materiais nos
experimentos. Toda experimentação deve
contar com a participação do seu
Professor ou de um adulto.

PROCEDIMENTO 2: repita o procedimento 1 e peça ao
Professor para acender um fósforo perto do prato.
Veja se a chama aumenta ou acaba.
_________________________________________
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2- Como você explica esse resultado?
___________________________________________
___________________________________________
________________________________________
3- Que nome é dado à esse processo do vegetal?
__________________________________________
4- Como esse processo afetou a atmosfera?
___________________________________________
_________________________________________

9- 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 em dias secos ficamos mais
vulneráveis a problemas respiratórios.
Muito cuidado ao manusear materiais nos
experimentos. Toda experimentação deve contar com
a participação do seu Professor ou de um adulto.

3º BIMESTRE / 2012

Coloque sob o sol, ou uma fonte de luz incandescente
acesa. Espere 30 minutos e observe.
1- O que você observou no saco plástico onde está a
planta?
__________________________________________

7- Que nome recebe esse fenômeno?
______________________________________________
8- Em que locais da natureza ocorrem fenômenos como
esse?
______________________________________________

Coordenadoria de Educação

COMO FAZER
Envolva o pequeno vaso de planta com o 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.

6- Como você explica esse resultado?
______________________________________________
______________________________________________

- 6º Ano

VOCÊ VAI PRECISAR DE
um pequeno vaso de planta
sacos plásticos transparentes
fita crepe ou adesiva
copo com água morna

5- O que você observou no saco plástico com o copo?
______________________________________________

CIÊNCIAS

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

16

Hipótese: O que você espera que aconteça?
______________________________________
______________________________________
______________________________________

MATERIAL
meia xícara de água filtrada; 1 xícara de pedregulhos
para aquário; 2 garrafas PET incolores; 2 ou 3 mudas de
plantas diferentes; algumas minhocas ou pequenos
animais; 3 ou 4 xícaras de terra adubada para plantas;
fita seladora.
PROCEDIMENTO
Coloque os pedregulhos
no fundo da garrafa PET. Depois, coloque
a terra e molhe com a água. Plante alguns
vegetais e coloque alguns pequenos
animais. Corte uma das PET para fechar a
garrafa. Para vedar, use a fita.
Mantenha em local iluminado.
Observe durante todo o bimestre. Faça anotações
diárias no seu caderno. Observe os seres vivos e a
parede da garrafa PET.
Discuta em sala com seus colegas e com seu
Professor.

Metodologia: Passo a passo do experimento.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Resultados: Observações, anotações e
desenhos diários.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Conclusão: Ao final do experimento, responda
à pergunta inicial.
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3º BIMESTRE / 2012

Será que os seres vivos conseguem sobreviver
num
ambiente
totalmente
fechado?
Vamos
experimentar?

- 6º Ano

Relatório

CIÊNCIAS

Vamos experimentar? Observe algumas condições
que mantêm os seres VIVOS.

Coordenadoria de Educação

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar com a participação
do seu Professor ou de um adulto.

Lembre-se de que, na ciência, não existe
resultado ruim ou negativo, todos os
resultados
de
uma
pesquisa
são
importantes e devem ser discutidos.

17

issibern.ch

CH4
Metano: faça uma bola amarela no centro e quatro bolinhas
menores vermelhas. Encaixe como as do modelo. O amarelo
representa o carbono. O vermelho representa o hidrogênio.

Molécula do dióxido de carbono: coloque
uma bolinha amarela no meio e duas
bolinhas nas extremidades na cor azul. Azul
representa o oxigênio e o amarelo o
carbono.

CO2

Molécula do ozônio: faça três bolinhas
azuis. Azul representa o oxigênio.

O3
pt.dreamstime.com

1- Em que modelos apareceu a cor azul?
________________________________________________
2- O que essa cor representa?
________________________________________________
3- Com o mesmo elemento azul você forma moléculas diferentes?
________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

H2O

Agora responda:

- 6º Ano

Molécula da água: faça uma bola maior de
azul e duas menores de vermelho. Azul
representa o oxigênio e o vermelho o
hidrogênio.

CIÊNCIAS

sopararaparigas.skyrock.com

educadores.diaadia.pr.gov.br

snakevalleyquarterhorses.com

Vamos modelar alguns componentes da
atmosfera?
MATERIAL: massa de modelar de 3 cores
diferentes; palitos de dente.

Coordenadoria de Educação

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar com a participação
do seu Professor ou de um adulto.

4- Em que modelos apareceu a cor amarelo?
________________________________________________
5- O que a cor laranja representa?
________________________________________________
Na natureza os mesmos elementos podem se combinar, de
formas diferentes, formando várias moléculas.
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Todos esses gases que estudamos estão
distribuídos igualmente por toda a ATMOSFERA?
A resposta é NÃO!
A ATMOSFERA tem regiões diferentes que
apresentam
condições
diferenciadas.
Vamos
conhecer essas regiões?

Cada círculo representa uma camada ou região
da ATMOSFERA.
2- Quais são essas regiões?
___________________________________________
___________________________________________
3- Qual a região mais próxima da superfície da Terra?
___________________________________________

Coordenadoria de Educação

CONHECENDO AS REGIÕES DA ATMOSFERA

100%
80%
60%

3º BIMESTRE / 2012

percentuais

CIÊNCIAS

Veja, no gráfico abaixo, os
aproximados dos gases da Troposfera:

- 6º Ano

yedaseveral.com.br

A TROPOSFERA é a camada que apresenta
maior concentração dos gases importantes para os
seres vivos: oxigênio, dióxido de carbono e
nitrogênio. Nela também acontecem os fenômenos
meteorológicos como os ventos e chuvas.

40%
20%

1- Você percebe os círculos diferentes ao redor da
Terra? _____________________________________

0%
Nitrogênio

Oxigênio

Dióxido de Outros gases
carbono
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Veja a extensão de cada camada da Atmosfera.
Coloque as legendas:

500 Km

A camada mais fina da ATMOSFERA é a
_____________________.
A ESTRATOSFERA é uma camada muito
importante para os seres vivos. Ela tem uma grande
concentração do gás ozônio, que é formado por 3
átomos de oxigênio, lembra? Esse gás forma uma
barreira contra os raios ultravioleta do sol, que são
nocivos para os seres vivos, filtrando cerca de 99%
desses raios.

Coordenadoria de Educação

CONHECENDO AS REGIÕES DA ATMOSFERA

8-15 Km

TERMOSFERA ----- TROPOSFERA ----- EXOSFERA
MESOSFERA ----- ESTRATOSFERA

- 6º Ano

Essa barreira natural é chamada de CAMADA DE
OZÔNIO, como você pode observar na figura acima.

CIÊNCIAS

portalsaofrancisco.com.br

50 Km

3º BIMESTRE / 2012

ff.up.pt

80-85 Km

Porém, algumas ações do homem tem afetado
essa camada, como o gás poluente CFC que a tem
destruído. Estudaremos isso mais adiante.
Quer saber mais? Acesse:
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/mocinho-ou-vilao/
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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.

3º BIMESTRE / 2012

teojhonn.wordpress.com/

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

- 6º Ano

A partir dessa região, até a TERMOSFERA, a
ATMOSFERA é rica em íons, partículas carregadas
eletricamente que refletem as ondas de rádio. Por
essa
razão,
tem
grande
importância
nas
comunicações. Por apresentar ÍONS, essa região
pode ser chamada de IONOSFERA.

CRUZADINHA
1- Camada de gases que envolve a Terra.
2- Gás componente da atmosfera primitiva.
3- Camada da atmosfera mais próxima da superfície
terrestre.
4- Principal gás do efeito estufa.
5Gás eliminado pela fotossíntese e utilizado na
respiração dos seres vivos.
6- Camada da atmosfera composta principalmente por gás
ozônio.
7- Poluente que destrói a camada de ozônio.
8- Camada da atmosfera que se caracteriza por apresentar
baixíssimas temperaturas.
9- A IONOSFERA reflete as ondas de ............
10Atividade natural que altera a composição da
atmosfera.

CIÊNCIAS

A camada MESOSFERA situa-se acima da
ESTRATOSFERA e tem, como característica principal,
as baixas temperaturas, pois não absorve bem as
radiações solares.

Coordenadoria de Educação

CONHECENDO AS REGIÕES DA ATMOSFERA
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CONHECENDO AS REGIÕES DA ATMOSFERA...

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/nasaflagra
-destruicao-de-meteoro-na-atmosfera-terrestre

Isso acontece porque o corpo celeste entra em atrito
com a atmosfera terrestre, em altíssima velocidade e vai
se desgastando, acabando. Esse contato produz uma luz
que conhecemos como ESTRELA CADENTE.

Em janeiro desse ano, foi possível ver uma
chuva de meteoros nos estados do Norte e Nordeste
brasileiros.

Diariamente, cerca de 5 toneladas de meteoritos
entram na atmosfera terrestre. Quando o meteorito chega
a atingir a superfície da Terra, ele pode provocar uma
cratera, como a da imagem abaixo, no Arizona, EUA.

Segundo
pesquisadores,
esse
fenômeno
acontece cerca de oito vezes por ano, e, quando as
condições são boas, dependendo da região do
planeta, esse espetáculo pode ser visto a olho nu.

Fonte:http://www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/sistemasolar/meteoroide.html
PROFESSOR/A sugerimos um material para leitura sobre o
tema: http://www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-asico/sistemasolar/meteoroide.html
Glossário :
Atrito - fricção; quando dois corpos entram em contato.

http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/cienciaevida/noticia/2012/01/02/chuva-de-meteoros-destaquartafeira-podera-ser-vista-pelos-pernambucanos318847.php
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI2
31105-17770,00CHUVA+DE+ESTRELAS+CADENTES+SERA+VISIVEL
+NESSA+MADRUGADA.html
Pesquise na internet sobre as chuvas de
meteoros!
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Veja o vídeo no site abaixo e aprenda mais essa.

- 6º Ano

de

CIÊNCIAS

Sabia que a ATMOSFERA nos protege
meteoritos que bombardeiam o planeta Terra?
Mas, como?

Coordenadoria de Educação

culturamix.com
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Veja esse outro mapa que mostra La
Paz dentro da América Latina:
La Paz é a capital
da Bolívia e fica a
3.700
metros
de
altitude, isto é, está a
3.700 m acima do nível
do mar.
Mas, o que isso tem a
ver com o futebol?
É
que,
nessa
altitude, o ar fica mais
rarefeito e dificulta a
respiração para os
jogadores que estão
habituados às cidades
que ficam no nível do
mar. Além disso, a bola
encontra
menos
resistência
no
ar,
menos moléculas e fica
mais rápida.

Fonte:
http://jovempan.uol.com.br/esportes/futebolnacion
al/2012/04/jogadores-do-santos-sofrem-comefeitos-da-altitude-de-la-paz.html
Você sabe onde fica La Paz?

oragoo.net

papodedinheiro.blogspot.com

Observe abaixo.
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uventicus.org

O goleiro santista conversou com os
jornalistas e explicou o que se enfrenta ao jogar
nas condições de uma cidade como La Paz.
“Quem vem de fora, aqui sente muita dificuldade,
a bola fica mais rápida, o ar falta”, afirmou Rafael.

- 6º Ano

O Santos perdeu para o
Bolívar-BOL por 2 a 1,
pela Copa Libertadores.

CIÊNCIAS

Jogadores do Santos sofrem com efeitos da
altitude de La Paz (26/04/12)

Coordenadoria de Educação

CONHECENDO AS REGIÕES DA ATMOSFERA...

Você sabe o que é RAREFEITO? Vamos procurar no
dicionário:
_____________________________________________
_____________________________________________
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4- Aonde há maior disponibilidade de oxigênio no ar?
_____________________________________________

PRESSÃO ATMOSFÉRICA

5- A cidade de La Paz está situada próximo à superfície
terrestre ou distante?
_____________________________________________

Superfície Terrestre

2- Em que local as moléculas estão mais unidas, com
maior densidade?
_____________________________________________

revistaescola.abril.com.br

1- O que você percebe que a força da pressão
atmosférica está fazendo com as moléculas do ar?
_____________________________________________

8- Abaixo do nível do mar, a pressão atmosférica é
maior ou menor?
______________________

- 6º Ano

Maior
densidade

7- Observe a figura abaixo: onde o ar está mais
rarefeito: em grande altitudes ou no nível do mar?
_____________________________________________

Atmosfera

9- À medida que o alpinista
sobe, o que acontece com
as moléculas de ar?
__________________

CIÊNCIAS

Menor
densidade
Molécula de ar

6- Então, por que os jogadores do Santos sentiram-se
prejudicados por jogarem em La Paz?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Agora observe a imagem abaixo e veja o que a
pressão atmosférica faz com os gases:

Coordenadoria de Educação

CONHECENDO AS REGIÕES DA ATMOSFERA...

3- Em que local as moléculas estão em menor densidade?
_____________________________________________
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3- Você conhece outras formas de tratamento do
planeta parecidas com essa? Quais?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
4- Que soluções as sociedades têm buscado para
essa realidade?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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2- O que a Reunião da RIO + 20 tem a ver com essa
imagem?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

- 6º Ano

1- Que mensagem essa imagem traz para você?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

CIÊNCIAS

Para colorir
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COMO ESTÁ A SAÚDE DA ATMOSFERA?

blogdaluauto.blogspot.com.br
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Veículos são responsáveis por 77% das emissões atmosféricas no Rio

Se a sua resposta foi sim, você sabe que a missão dos personagens
é salvar o mundo de um terrível vilão. Pois saiba que, na vida real, também
existem carros que brigam contra um inimigo comum: a destruição do
meio ambiente.

Os combustíveis que os carros ecologicamente corretos utilizam
liberam pouco ou nenhum gás carbônico para a atmosfera. Reduzindo o
consumo de gasolina e outros derivados do petróleo e optando por
alternativas a esses combustíveis, já estamos dando uma grande ajuda
para diminuir a quantidade de gás carbônico no ar.
Adaptado- http://chc.cienciahoje.uol.com.br/ecologia-em-quatro-rodas/

guanabara.info

Mas será que dá para mudar essa situação? Felizmente a resposta
é… sim! E uma das coisas que se pode fazer é usar os chamados carros
ecologicamente corretos. Eles têm como objetivo não prejudicar o planeta
e podem funcionar de diferentes maneiras: alguns são elétricos, outros,
movidos a álcool, água ou até a energia solar.

- 6º Ano

Nas cidades, os carros, as motos e outros veículos são responsáveis
pela emissão de metade dos gases que prejudicam o ar. Esses gases são
responsáveis pelo aumento do efeito estufa.

3º BIMESTRE / 2012

Você já assistiu ao filme Carros 2?

CIÊNCIAS

http://oglobo.globo.com

Embarque nessa aventura e
depois discuta com seus colegas e
com seu Professor sobre o ALINOL
do filme.

sorocaba.olx.com.br

Com uma frota que triplicou em 20 anos os veículos são os grandes
vilões do ar que o carioca respira. Eles são responsáveis por nada menos
do que 77% das emissões atmosféricas no Rio, de acordo com o Instituto
Estadual do Ambiente (Inea).

Que tal assistir ao filme Carros 2?

Coordenadoria de Educação
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26

Já ouviu falar em efeito estufa?
________________________________

Seguindo a seta que representa a radiação
solar, no desenho ao lado, responda:

Observe a imagem abaixo:

1- O que acontece com a radiação solar quando
chega à superfície terrestre?
_________________________________________
_________________________________________
2- Ao voltar, ela bate em uma barreira, que parece
uma nuvem. De que é formada essa barreira?
_________________________________________

Coordenadoria de Educação

COMO ESTÁ A SAÚDE DA ATMOSFERA?

Glossário:
retenção – conservação e manutenção.

Mas, se é um fenômeno natural, por que o efeito
estufa tem sido associado ao aquecimento global,
como uma coisa ruim? Vamos entender isso?

3º BIMESTRE / 2012

O gás carbônico ou dióxido de carbono é um
dos responsáveis pelo EFEITO ESTUFA, um
fenômeno natural, responsável pelo aquecimento
da superfície terrestre e pela sobrevivência dos
seres vivos. Se não fosse essa retenção de calor, a
Terra seria muito fria para os seres humanos..

CIÊNCIAS

4- Com isso, o calor fica retido próximo à superfície
terrestre ou é perdido para outras camadas da
atmosfera?
_________________________________________

- 6º Ano

3- O que acontece com a radiação ao bater na
barreira?
_________________________________________

27

Veja as imagens abaixo e escreva um pequeno
texto sobre elas:

Mas, que poluição é essa?

circodaspulgasduda.blogspot.com.br

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Fonte: Nosso ambiente. Mudanças climáticas e aquecimento
global. Ed. Ciranda Cultural, 2008.
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geo-graficos.blogspot.com.br

Os principais responsáveis são: o dióxido de
carbono e o gás metano.
O metano aprisiona mais calor que o dióxido de
carbono. A quantidade de metano na atmosfera
aumentou 145% nos últimos 100 anos. As principais
fontes desse gás são o gado, os campos de arroz, os
combustíveis fósseis e pântanos. Os depósitos de lixo
inadequados também aumentaram o nível de metano
no ar.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

- 6º Ano

supercarbonoativar.wordpress.com

Não. O AQUECIMENTO GLOBAL é uma
consequência do aumento do EFEITO ESTUFA.
Nas últimas décadas, a poluição vem aumentando
muito e os lançamentos de carbono na atmosfera estão
aumentando o EFEITO ESTUFA. Com isso o planeta
fica mais quente: AQUECIMENTO GLOBAL.

CIÊNCIAS

blogwell-00.blogspot.com.br

Efeito estufa é a mesma coisa que
AQUECIMENTO GLOBAL?

Coordenadoria de Educação
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MODO DE FAZER
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.

4- No caso do planeta Terra, o que faz o papel do “filme
plástico” do nosso experimento?
__________________________________________
5- Por que forramos a caixa com o papel alumínio?
______________________________________________
______________________________________________
6- Por que o nome estufa?
__________________________________________

CIÊNCIAS

Depois de uns 15 minutos, abra a caixa e veja o copo
d’água que está mais quente.
1- Que copo está mais quente?
___________________________________________
2- Como você explica isso?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

VOCÊ VAI PRECISAR DE
- dois copos com água;
- uma caixa de sapatos;
- filme plástico;
- papel alumínio;
- luz do Sol ou de uma luminária

3- Pensando no experimento do efeito estufa, o que
representa a caixa de sapatos?
__________________________________________

Coordenadoria de Educação

SIMULANDO O EFEITO ESTUFA...

REGISTRANDO...

- 6º Ano

COMO ESTÁ A SAÚDE DA ATMOSFERA?

Fonte: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc2010/214/o-efeito-estufa-diante-de-seus-olhos/?searchterm=None

Muito cuidado ao manusear materiais nos
experimentos. Toda experimentação deve contar com a
participação do seu Professor ou de um adulto.
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COMO ESTÁ A SAÚDE DA ATMOSFERA?

3- O que está barrando parte dos raios UV do Sol?
____________________________________________
Agora, repare na pessoa que está exposta ao sol na
praia.
4- Os raios UV estão atingindo essa pessoa?
__________________________________________

Coordenadoria de Educação

8- O que eles estão causando na camada de ozônio?
__________________________________________
9- Qual a consequência disso para as pessoas?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Como falamos anteriormente, a camada de Ozônio
protege os seres vivos dos raios UV do Sol. Porém,
está camada vem sendo destruída pelos gás CFC,
emitido por aerossóis, aparelhos de ar condicionado e
geladeira. Isso provoca um buraco nessa camada que
permite a passagem dos raios nocivos, aumentando,
assim, a incidência de câncer de pele.
10- O que devemos fazer para nos proteger desses
raios nocivos?
____________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

2- Por quê?
____________________________________________

7- De onde vem esse gás prejudicial?
____________________________________________
____________________________________________

- 6º Ano

1- Repare nos raios UV do Sol, representados pelas
setas. Todos eles chegam à superfície terrestre?
____________________________________________

6- Que gás está prejudicando a camada de ozônio?
__________________________________________

CIÊNCIAS

mundogeografico.sites.uol.com.br

Observe a imagem abaixo:

5- Por quê?
____________________________________________
____________________________________________
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COMO ESTÁ A SAÚDE DA ATMOSFERA?

Atividade

CIÊNCIAS

%

- 6º Ano

Organize, na tabela abaixo, as cinco atividades que
mais lançam metano na atmosfera, em ordem
decrescente:

blig.ig.com.br
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Observe o gráfico abaixo que mostra as atividades
que lançam gás metano na atmosfera:
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ATMOSFERA: HABITAT DE MUITOS SERES VIVOS

organizeservice.blogspot.com
scienceblogs.com.br

Fig. 3 – Fungos

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. 4- Ácaro

Aproveitando o assunto, pesquise em livros, jornais ou revistas sobre doenças causadas por esses
microorganismos. Produza resumos, em seu caderno, sobre as doenças pesquisadas. Alguns exemplos dessas
doenças para você ficar sabendo:
Vírus: gripe H1N1, gripe comum, sarampo, rubéola, catapora
Bactérias: pneumonia, tuberculose
Ácaro: rinite, asma alérgicas
Fungos: alergias, micoses, frieira
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/efe/2012/06/13/cientistas-completam-identificacao-de-microbiomahumano.htm
http://educacao.uol.com.br/busca/?q=fungos&base=uol#
http://www.assimsefaz.com.br/sabercomo/como-evitar-alergias-respiratorias
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Fig. 2- Bactérias

sciencetolife.com.br

Fig. 1-Vírus

- 6º Ano

brasilescola.com

Eles são vírus (Fig. 1), bactérias (Fig. 2), fungos
(Fig. 3), ácaros (Fig. 4)... Que estão no ar, junto com a
poeira... Respiramos e nem percebemos.

CIÊNCIAS

Reconhece alguns dos seres vivos que estão por aí...
no ar?
__________________________________________

Coordenadoria de Educação

Eles habitam o ar... Quanto espaço para morar!...
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O AR SE MOVIMENTA?
As moléculas se movimentam no ar?

Utilize as palavras do quadro abaixo e
complete as sentenças:

MATERIAL
alunos voluntários; água morna; recipiente plástico; colher;
essência perfume; tangerinas.

a) Através dessa atividade, percebemos que o ar
se _____________________________ e suas
moléculas
estão
em
constante
__________________________.

PROCEDIMENTO
3 alunos voluntários deverão sair da sala por alguns
minutos. O Professor ou grupo de alunos deverá preparar,
no fundo da sala, uma solução da água morna com a
essência e deixar por alguns minutos, ou descascar
algumas tangerinas. Depois, pedir aos alunos que retornem
e entrem na sala, um de cada vez. Perguntar aos alunos,
separadamente:

b) Quanto __________________ a temperatura,
maior
será
a
agitação
das
________________________.

3- Aonde acha que está a fragrância?
________________________________________________
________________________________________________

MAIOR --- MOVIMENTA --- ESTRAGADOS --OLFATO --- MENOR --- AGITAÇÃO --INCÊNDIOS --- MOLÉCULAS --- GASES
TÓXICOS --- MOLÉCULAS --- AR

4- Como o cheiro chegou até você?
________________________________________________
howtogetrid.org

Agora, responda: Como o mau cheiro
dos pés chega ao nosso nariz?
_______________________________
_______________________________
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2- Reconhece a fragrância?
________________________________________________

CIÊNCIAS

d)
Através
do
nosso
sentido
____________________ percebemos muitas das
moléculas presentes no ___________. Esse
sentido é muito importante para a nossa
sobrevivência, pois nos alerta de perigos como
______________________, __________________
e alimentos ______________________________.

- 6º Ano

c) Quanto __________________ a temperatura,
menor será a agitação das ___________________.

1- Está percebendo algum cheiro diferente?
________________________________________________

5- Dê um exemplo do seu cotidiano, semelhante ao do
experimento. ____________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Coordenadoria de Educação

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar com a participação
do seu Professor ou de um adulto.
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b)

estrategiabrasil.com.br

c)

______________________
______________________
d)
- 6º Ano

projetouere.blogspot.com.br

__________________
__________________

beijinhosembrulhados.blogspot.com.br

___________________
___________________
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a)

Crie um desenho para expressar uma situação
ou paisagem relacionada ao ar em movimento.

CIÊNCIAS

robinhocaramano.blogspot.com.br

Além desse experimento, existem outras provas de
que o ar se movimenta. Reconhece algumas?

Coordenadoria de Educação

O AR SE MOVIMENTA?

_____________________
_____________________
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HISTÓRIA DA ENERGIA EÓLICA

A ENERGIA EÓLICA COMO ALTERNATIVA NO
MUNDO ATUAL

Há quatro milênios, as pessoas já usavam a
energia eólica na forma de barcos à vela no Egito.
As velas capturavam a energia do vento para
empurrar um barco ao longo da água. Os primeiros
moinhos de vento, usados para moer grãos,
surgiram entre 2 mil a.C., na antiga Babilônia, e
200 a.C. na antiga Pérsia.

Em tempos de crise do petróleo, por causa da
poluição causada pela queima dos combustíveis
fósseis, as sociedades pesquisam formas de
energia alternativa, que causem menos danos ao
meio ambiente. A ENERGIA EÓLICA é uma fonte
de energia alternativa.

Adaptado - http://ambiente.hsw.uol.com.br/energia-eolica.htm

3º BIMESTRE / 2012

- 6º Ano

Desenhe moinhos de vento! Vamos espalhar
essa ideia!

CIÊNCIAS

O conceito de se usar a energia do vento,
para moer grãos, se espalhou rapidamente ao
longo do Oriente Médio e foi largamente utilizado
antes que o primeiro moinho de vento aparecesse
na Europa.

exercicios.brasilescola.com

Como você observou, nas imagens da página anterior, o homem aproveita a força do ar em movimento de
acordo com as suas necessidades e vontade. Veja o texto a seguir e conheça mais.
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revistaescola.abril.com.br

PROCEDIMENTO:
1- Colar os papéis coloridos sobre a cartolina ou fazer um
desenho para enfeitá-la.
2- Marcar e recortar um quadrado de cerca de 20 cm de lado.
3- Dobrar o quadrado, duas vezes, deixando linhas diagonais
marcadas e recortar ¼ de cada linha (veja figura 1).
4- Dobrar as pontas de cada lado recortado e colar no centro
do quadrado (veja figura 2).
5- Colar um pequeno pedaço de cartolina no centro do catavento para dar mais estabilidade.
6- Pregá-lo em um espetinho ou canudo com alfinete ou
tachinha (veja figura 3).
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pontpelpapelaria.com.br

MATERIAL: cartolina, papéis coloridos, canudos grossos ou
de palitos de churrasco, alfinetes ou tachinhas, régua, tesoura
e cola.

- 6º Ano

Vamos construir um cata-vento?

CIÊNCIAS

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar com a participação
do seu Professor ou de um adulto.

Ao final, você poderá levar seu cata-vento para um
lugar aberto, como o pátio da escola, para ter noção dos
princípios que envolvem a geração de energia eólica.
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xpock.com.br

b)___________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Veja a força do vento no vídeo abaixo:
http://www.youtube.com/watch?v=cHhZwvdRR5c

As três imagens mostram consequências da
passagem de furacões, onde os ventos atingem
mais de 120 km/h.
3- Mas, será que existe alguma forma do homem
prever esses fenômenos? Como?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Visite o site abaixo e aprenda mais:
http://www.inmet.gov.br/
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a)_______________
_________________
_________________
_________________
_________________
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2- Veja as imagens e descreva-as:

- 6º Ano

1- Mas será que a movimentação do ar pode afetar a
vida do homem de forma prejudicial?
____________________________________________

c)____________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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topicos.estadao.com.br

Já sabemos que o ar se movimenta e que
aproveitar esse movimento, para a geração de energia,
é uma alternativa ao uso das fontes energéticas pela
queima dos combustíveis fósseis.

super.abril.com.br

VAI DAR SOL OU CHUVA?
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VAI DAR SOL OU CHUVA?

Você já deve ter visto que o serviço de
meteorologia utiliza alguns símbolos para indicar a
previsão do tempo. Olhe ao lado.
Vamos trabalhar com os símbolos da
METEOROLOGIA. Leia o resumo abaixo e depois
de pintar, cole os símbolos no mapa da página
seguinte, nos estados brasileiros, corretamente:

No Nordeste, tempo seco, ensolarado sem
previsão de chuvas na Bahia, Sergipe, Rio
Grande do Norte e Ceará. Em Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, chuva forte
durante todo o dia. Na Região Norte, no
Amazonas e Acre, muita chuva. Em Roraima e
no Pará o sol aparece entre nuvens. No Amapá,
o tempo fica nublado o dia todo.

3º BIMESTRE / 2012

Sol com céu limpo em toda a região Sudeste:
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito
Santo. Já no Sul, uma frente fria deixa o tempo
nublado com chuvas em Santa Catarina e no
Paraná. No Rio Grande do Sul, há previsão de
geada para a madrugada.

- 6º Ano

Olha aí a previsão do tempo para hoje!

www.educima.com

tracosetrocos.wordpress.com
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Colorir e recortar.
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Recorte e colagem - PREVISÃO DO TEMPO
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Mapa
do
tempo
- 6º Ano
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mundinhodacrianca.blogspot.com.br

Coordenadoria de Educação

VAI DAR SOL OU CHUVA?

Aproveite para treinar as siglas dos
estados brasileiros!
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inet.sitepac.pt/simbolo_2.html
mundodastribos.com

___________________
___________________

___________________
___________________

____________________
____________________

____________________
____________________

galeria.colorir.com

colorrisco.blogspot.com.br hugoalmeidamecanica.blogspot.com.br

- 6º Ano

portalsaofrancisco.com.br

____________________
____________________

____________________
____________________

____________________
____________________
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colorirgratis.com/

___________________
___________________
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Veja mais alguns dos benefícios dos serviços de meteorologia. Coloque as legendas nos lugares adequados:
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artnolapis.blogspot.com.br

VAI DAR SOL OU CHUVA?

TURISMO – TRANSPORTE MARÍTIMO – TRANSPORTE AÉREO – TRANSPORTE TERRESTRE
AGRICULTURA – CONSTRUÇÃO – LAZER – PESCA
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gartic.uol.com.br

PLUVIÔMETRO
mede a quantidade de
chuva.

TERMÔMETRO
mede a temperatura.

BIRUTA
indica a direção do
vento.

PLUVIÔMETRO
mede a quantidade de
chuva.

TERMÔMETRO
mede a temperatura.

- 6º Ano

efecade.com.br

BIRUTA
indica a direção do
vento.

CIÊNCIAS

portaldoprofessor.mec.gov.br
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Você conhece os instrumentos mais utilizados no serviço de meteorologia?
Então vamos fazer um JOGO DA MEMÓRIA dos INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS.
Cole as cartas numa cartolina.

Coordenadoria de Educação

VAI DAR SOL OU CHUVA?

42

43

- 6º Ano
3º BIMESTRE / 2012

CIÊNCIAS

Coordenadoria de Educação

Coordenadoria de Educação
CIÊNCIAS

BARÔMETRO
mede a pressão
atmosférica.

HIGRÔMETRO
mede a umidade do ar.
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ANEMÔMETRO
mede a velocidade do
vento.

- 6º Ano

HIGRÔMETRO
mede a umidade do ar.

educolorir.com

lightinthebox.com

salvador-nautico.blogspot.com.br

BARÔMETRO
mede a pressão
atmosférica.

ANEMÔMETRO
mede a velocidade do
vento.
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7- O calor estava intenso e
a umidade chegou a 94%
em toda a região norte.

6- Na Ponte Rio-Niterói,
hoje, o vento tinha a
direção de 90 graus leste.

8- No alto do Everest, a
pressão atmosférica é 260
milímetros de mercúrio.

Data: _____/ _____/ ______
_______________________________
_______________________________
Data: _____/ _____/ ______
_______________________________
_______________________________
Data: _____/ _____/ ______
_______________________________
_______________________________
Data: _____/ _____/ ______
_______________________________
_______________________________
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5- Os ventos do furacão
Katrina chegaram a atingir
280 km por hora.

4- Os ventos fortes hoje, no
aeroporto Santos Dumont
,superaram 50 km/h.

Data: _____/ _____/ ______
_______________________________
_______________________________

- 6º Ano

3- O Rio de Janeiro
registrou a máxima de 38ºC
em Bangu.

2- A Mata Atlântica apresenta
um índice de chuvas entre
1800 mm e 3600 mm por ano.

CIÊNCIAS

1- Lucas percebeu que,
naquele dia, a umidade do ar
estava baixa: cerca de 20%.

Marque aqui as datas e conteúdos
das avaliações do bimestre, para se
organizar e estudar.

gerh.blogsebrae.com.br

Agora que você já conhece bem os instrumentos utilizados
no serviço de meteorologia, diga qual instrumento está relacionado
às informações abaixo:
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Data: _____/ _____/ ______
_______________________________
_______________________________
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