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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao Federal 

de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também que 

nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os familiares 

e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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 1 ATIVIDADE  

 

Ecologia: É o ramo das ciências que estuda a interação dos seres vivos entre si e com o meio 

ambiente. 

Habitat e nicho ecológico: 

 Habitat diz respeito ao local onde um organismo vive,  

 Nicho ecológico relaciona-se com o modo de vida dessa espécie no ecossistema. 

Para facilitar o estudo, muitos autores gostam de fazer uma relação entre os dois termos e a nossa 

vida cotidiana. O habitat seria o endereço de um ser vivo na natureza, e o nicho ecológico seria o seu 

trabalho em um determinado ecossistema. 

O mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia) é uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica. 

Costuma ser avistado em grupos familiares e vive cerca de oito anos. Sua dieta apresenta frutos, 

alguns invertebrados e pequenos vertebrados. É responsável pela dispersão de uma grande 

quantidade de sementes e é, portanto, muito importante nesse bioma. 

No caso acima, podemos concluir que o habitat do mico-leão-dourado é a Mata Atlântica. Quando 

falamos de seu modo de vida, do que se alimenta e da sua reprodução, estamos falando de seu nicho 

ecológico. 

Espécie: É o conjunto de organismos semelhantes e capazes de cruzar entre si e gerar descendentes 

férteis. 

População: Indivíduos de uma mesma espécie que vive em determinada região formam uma 

população. Por exemplo: as onças do pantanal formam uma população. As capivaras também podem 

ser encontradas no pantanal, mas fazem parte de outra população, já que são de outra espécie. 

Comunidade: É formada por todos os organismos que vivem em uma área, em um determinado 

período de tempo, ou seja, todas as populações viventes de uma região. Alguns autores definem ainda 

a comunidade como a parte viva de um ecossistema. Como exemplo de comunidade, podemos citar 

os organismos que vivem no fundo dos ambientes aquáticos, tais como crustáceos, poliquetas, 

equinodermos e algumas espécies de moluscos. Outro exemplo de comunidade é o conjunto de 

plantas de uma área de floresta ou ainda os animais existentes em uma área de Mata Atlântica. 

FATORES BIÓTICOS E ABIÓTICOS DE UM ECOSSISTEMA 

O conjunto formado pelos fatores bióticos e abióticos forma um ambiente estável que chamamos de 

ecossistema. 

 Fatores Bióticos - correspondem a todos os organismos vivos de um ecossistema. Ex. 

Animais, vegetais, fungos, bactérias... 

 Fatores Abióticos – correspondem aos componentes não vivos desse ecossistema. 

Ex.Temperatura, chuva, vento, solo, água... 

 

 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR (A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

Copie as atividades abaixo em seu caderno de ciências  e responda : 
 

1. O conjunto de populações de diversas espécies que habita uma mesma área num determinado 

período é denominado: _________________________. 

2. A ciência que trata das relações existentes entre os organismos e o seu ambiente é 

__________________. 

3. O conjunto formado por fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente sobre 

determinada região é denominado: ______________________________. 

4. O nome do conceito relacionado ao conteúdo do estudo da ecologia, do grupo de organismos 

pertencentes à mesma espécie e que vive em uma mesma área geográfica é: 

_____________________________. 

5. Em ecologia o conjunto do ambiente físico e dos organismos que nele vivem é conhecido como:  

_______________________________________________________________________________

_ 

6.  Ao conjunto de indivíduos de diferentes espécies habitando determinada área dá-se o nome de:  

_______________________________________________________________________________

_ 

7. Indivíduos da mesma espécie que habitam determinada região constituem? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2 ATIVIDADE 

 

Quando nos referimos à água, a idéia que nos vem de imediato à mente é a de um líquido 

fresco e incolor. Quando nos referimos ao ferro, imaginamos um sólido duro. Já o ar nos remete à 

idéia de matéria no estado gasoso. 

Toda matéria que existe na natureza, se apresenta em uma dessas formas – líquida, sólida ou 

gasosa. É o que chamamos de estados físicos da matéria. 

No estado sólido, as moléculas de água estão bem "presas" umas às outras e se movem muito 

pouco: elas ficam "balançando", vibrando, mas sem se afastarem muito umas das outras. Não é fácil 

variar a forma e o volume de um objeto sólido, como a madeira de uma porta ou o plástico de que é 

feito uma caneta, por exemplo. 

O estado líquido é intermediário entre o sólido e o gasoso, as moléculas estão mais soltas e 

se movimentam mais que no estado sólido. Os corpos no estado líquido não mantém uma forma 

definida, mas adotam a forma do recipiente que os contém, pois as moléculas deslizam umas sobre 

as outras. Na superfície plana e horizontal, a matéria quando em estado líquido também se mantém 

na forma plana e horizontal. 

No estado gasoso, a matéria está muito expandida e, muitas vezes, não podemos percebê-la 

visualmente. Os corpos no estado gasoso não possuem volume nem forma próprios e também adotam 

a forma do recipiente que os contém. No estado gasoso, as moléculas se movem mais livremente que 

no estado líquido, estão muito mais distantes uma das outras que no estado sólido ou líquido e se 

movimentam em todas as direções. Frequentemente há colisões entre elas, que se chocam também 

com a parede do recipiente em que estão. É como se fossem abelhas presas em uma caixa e voando 

em todas as direções.  

Resumindo: No estado sólido as moléculas de água vibram em posições fixas. No estado 

líquido, as moléculas vibram em posições fixas. No estado líquido, as moléculas vibram fortemente: 

quando acontece mudança na posição inicial, as moléculas deslizam umas sobre as outras. No estado 

gasoso (vapor), as moléculas se movimentam mais intensamente de forma desordenada. 

 

 

 



 

 

 

RESPONDA 

 

1. Quais são os estados físicos da matéria? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Como ficam as moléculas em estado líquido? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Como ficam as moléculas em estado sólido? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Como ficam as moléculas em estado gasoso?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

5. Dê 3 exemplos de substancias em estado: 

a) Sólido:____________________________________________________________________ 

b) Líquido:___________________________________________________________________ 

c) Gasoso:___________________________________________________________________ 

3- ATIVIDADE 

1. A Terra é constituída por materiais sólidos, líquidos e gasosos e sua estrutura externa pode ser 

dividida em litosfera hidrosfera e atmosfera . Associe. 

                         ( A ) Atmosfera           ( B ) Litosfera          ( C ) Hidrosfera 

(     ) É a camada sólida mais externa do planeta. Ela é composta por rochas sólidas e solo. 

(     ) É o conjunto de toda a água do planeta. A água está presente em oceanos, geleiras, rios, lagos, 

nos depósitos subterrâneos, no ar e nos seres vivos. 

(     ) É a camada de gases que envolve o planeta 

 

 

 

 



 

2.Analisando a imagem abaixo, destaque os componentes vivos e os componentes não vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivos Não vivos 

  

  

  

 

3.Marque somente as alternativas verdadeiras: 

(  ) Um ecossistema é o conjunto formado pelos componentes vivos e não vivos de um ambiente. 

(  ) Os seres vivos de um ecossistema mantem relações somente com os componentes não vivos. 

( ) Ecologia é a ciência que estuda as interações entre os componentes  vivos e os componentes não 

vivos. 

(  ) Os locais em que um ser vivo vive e pode ser encontrado chama-se habitat. 

 

4-Dependendo do modo como obtêm alimentos, os seres vivos são classificados em : 

( 1 )  Produtores 

( 2 )  Consumidores 

( 3 )  Decompositores 

 

(     ) São aqueles que se alimentam de outros organismos ou de partes deles. 

(     ) São seres v ivos que se alimentam de partes mortas ou resíduos de outros seres. 

(     ) São os seres vivos que produzem seu próprio alimento. 

 

 

 

 

 

 

 



4 - ATIVIDADE 

 

                                   O que é coronavírus? (COVID-19)  

 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 

coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada 

de coronavírus (COVID-19). 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 

1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo 

uma coroa.  A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as 

crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus 

mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, 

HKU1...  

                                                                                                            

Marque somente a resposta correta: 

 

1. O corona vírus é: 

(A) uma coroa 

(B) uma família de vírus 

(C) vírus influenza 

(D) uma bactéria 

 

2. Onde foi registrado os primeiros casos da doença: 

(A) Estados Unidos 

(B) Alemanha 

(C) Itália 

(D) China 

 

 

3. Observe as imagens e faça um pequeno texto: 

O que você precisa Saber e Fazer. 

      Como prevenir o contágio: 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 

5 – ATIVIDADE 

A biosfera é o lugar onde acontece a vida. Ela representa a camada da 

Terra que é habitada pelos seres vivos. Para que haja vida no planeta 

Terra é muito importante que se tenha luz e calor do Sol e água na forma 

líquida. Esses elementos são fundamentais para a manutenção da vida 

em nosso planeta, pois todos os seres que aqui vivem necessitam deles. 

1.Encontre as palavras destacadas no texto acima no nosso caça-palavras |de Ciências. 

 

 

2.Existem mais 3 “esferas” que compõem o nosso planeta. Elas não são esferas propriamente 

ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra, são elas: atmosfera, litosfera e hidrosfera. 

Complete o esquema. 

 

 

 

 

   

 

      ATMOSFERA é a camada de ar que envolve o nosso planeta. 

LITOSFERA é a camada sólida do planeta, o solo, as rochas. 

HIDROSFERA é toda água que existe na Terra. 

Faça uma correlação dos termos com os elementos. 

 

L B O E V A A O H D L M 

V I D A R E W A O N T C 

M O R A L C C I Y A E I 

A S L A P M E R R D M S 

T F G E H H T R O Á R A 

R E C B A L N R F G A E 

T R T T T B R Y F U T I 

C A L O R S E O E A O L 

R S L T E A T S L R E U 

S H I D D P Y T C S R Z 

S I I O T E M O H T C A 

Y O L M O D K Y A T F H 

            

BIOSFERA 

LITOSFERA 



A – Água.          B – Rocha.        C – Ar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Covid-19 é um vírus capaz de ficar em partículas suspensas no ar  por um tempo, até encontrar 

um ser humano para se infectar. Dizemos então que esse vírus vive por um tempo:  

 

(A)  Na hidrosfera.             (C). Na molécula 

 

(B) Na atmosfera.             (D). Na litosfera 

 

 

6 – ATIVIDADE 

 

HORA DA CIÊNCIA! 

 

Uma explicação de porque devemos lavar as mãos. Você vai precisar de alguns ingredientes 

para esse experimento. 

 

- 1 prato. (peça para um adulto) 

- um pouco de água. (peça para um adulto) 

- um pouco de orégano ou pimenta preta em pó. (peça para 

um adulto) 

- um pouco de detergente. (peça para um adulto) 

 

 

Em um prato, coloque um pouco de água e de orégano. Encoste o dedo (limpo) da criança 

na água e deixe que ela observe que nada acontecerá. Após, molhe o dedo da criança em um 

pouco de detergente, volte para o prato e peça para ela colocar a ponta do dedo na água 

novamente. Nesse momento, todo o orégano irá se afastar. E então a Mágica da Limpeza será 

concluída. Aproveite essa dinâmica para reforçar a importância de lavar as mãos sempre 

relembrando que assim como o orégano se afastou após o uso do detergente, as bactérias e o 

vírus também se afastam ao lavarmos bem as mãos. 

 

 

 

Atmosfera 

Litosfera 

Hidrosfera 


