
3o. Ano do Ensino Fundamental

ATIVIDADES

Cada gota conta
Conscientização do Uso da Água

Ajude a preservar essa riqueza,  água é vida!

Acadêmica Cláudia Tironi



 
 
 

Água 
 

Mais da metade da superfície do nosso planeta é coberta de água.
Quase toda a água do planeta é água salgada dos oceanos. Só uma pequena
parte é de água doce.  E dessa água doce a maior parte está congelada nos

polos.
 
 

Preservação da água
 

Um fato que muito incomoda a maioria da população, quando ocorre, é o
racionamento de água. Isso porque precisamos e utilizamos a água com os mais

diferentes fins, dentro do nosso organismo e fora dele.
Desta maneira, vamos falar sobre a importância da água e as formas de

preservá-la, mantendo nossos mananciais saudáveis e longe de qualquer tipo
de contaminação.

 
Nestas atividades de Ciências, dirigida principalmente  ao 3o. ano do ensino

fundamental, e que poderão ser impressas, traremos assuntos relacionados à
escassez e desperdícios da água, entendendo as quantidades de água doce e

água salgada e os ciclos da água. Conhecimentos acerca dos Recursos Naturais
e reflexões e a conscientização sobre a água.

 
É importante debater com os alunos, o que eles tem feito para evitar o

desperdício da água, este bem tão precioso.
 

E será que um bem tão precioso do nosso planeta, está sendo realmente
preservada e tratada?

 
 
 
 
 



 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

Professor (a): ______________________________________________________
Aluno (a): _________________________________________________________
Disciplina: CIÊNCIAS - 3o. Ano do Ensino Fundamental 
Data: _______________________________________

ATIVIDADE
UTILIZAÇÃO DA ÁGUA

Cite duas formas de utilização da água na:

INDUSTRIA:

AGRICULTURA ou PECUÁRIA:

Reflita, se faltasse água por 48 horas em sua casa, que consequências isso teria na
sua vida? Escreva duas delas:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Saiba mais, com estas reflexões:

Quem é responsável pela coleta do esgoto na sua casa?

__________________________________________________________________
Qual empresa é responsável pelo tratamento de água e saneamento em sua
cidade?

__________________________________________________________________



Professor (a): _______________________________________________________
Aluno (a): __________________________________________________________
Disciplina: CIÊNCIAS - 3o. Ano do Ensino Fundamental 
Data: _______________________________________

 
ATIVIDADE
CICLOS DA ÁGUA NA NATUREZA

Assista ao vídeo  da ANAGOVBR no YouTube, sobre o Tema: O Ciclo da Água,
conforme o link:
https://www.youtube.com/watch?v=vW5-xrV3Bq4

Após assistir ao vídeo, complete e responda as questões abaixo:

1. As nuvens são formadas por:  ________________________________________.

2. Marque um “X”, apenas nas opções onde a evaporação da água na natureza
acontece em menor medida:
_____ Lagos   _____ Represas   _____ Mares   _____ Rios

3. A chuva é um exemplo de:  (marque um "X" na resposta correta)
    (     ) Condensação   (     ) Evaporação   (     ) Transpiração   (     ) Precipitação



Professor (a):  ______________________________________________________
Aluno (a):  _________________________________________________________
Disciplina: CIÊNCIAS - 3o. Ano do Ensino Fundamental
Data: _________________________________________

ATIVIDADE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA DOCE E ÁGUA SALGADA

Assista ao filme, para entender a distribuição de água no planeta:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZudMSp8fKI

1 . Nosso planeta tem mais água doce ou salgada? Onde é encontrada a água
potável na natureza?

 

2 . Cite 3 atitudes erradas,  que causam o desperdício de água.
 
3. Cite 3 maneiras que você tem feito para preservar a água.

4 . Você preserva a água da sua casa? Como adotar medidas para diminuir o
consumo excessivo da água?  Você faz o uso de cisterna em sua residência?

 



Professor (a):  ______________________________________________________
Aluno (a):  _________________________________________________________
Disciplina: CIÊNCIAS - 3o. Ano do Ensino Fundamental
Data: _________________________________________

ATIVIDADE
CONSCIENTIZAÇÃO E DESPERDÍCIO DA ÁGUA

A água está disponível na Terra de diversas maneiras, mas principalmente em
rios, lagoas, lagos, no lençol freático, no mar, geleiras, nas gotículas suspensas no
ar e também armazenada nos seres vivos. Por ser um recurso findável e essencial
à manutenção da vida na Terra, precisamos aprender e ensinar a preservá-la.

O desperdício de água causa danos ambientais, além de contribuir para a
escassez desse recurso natural, que é próprio para nossa existência. Podemos
evitar o desperdício de água e contribuir para a preservação. Como fazer um uso
sustentável e inteligente da água e outros recursos naturais finitos?

Assistir ao filme:  https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-n-mis
USO RACIONAL DA AGUA, por anagovbr

Complete a cruzadinha, respondendo: De onde vem tanta água???

1 – com 3 letras, tem letra A
2 – com 5 letras, tem letra U
3 – com 3 letras, tem letra E
4 – com 4 letras, tem letra A  


