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Orientações 

Olá, queridos (as) alunos e alunas, iniciamos nossa 3ª escala com o roteiro 1. Agora, 

iremos realizar, a leitura, o estudo dos conteúdos e as atividades dos roteiros 2 e 3. É 

importante você observar qual o período de realização de cada roteiro e a data de entrega 

no início do roteiro. Desse modo, organizei de acordo com nosso conteúdo, as atividades 

por semana e página.  

Roteiro 02 

Período de realização de estudo: 11/01 a 15/01/2021 

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 2 a 4  

Roteiro 03  

Período de realização de atividade: 18/01 a 22/01/2021 

Carga horária semanal: 3 /a  

Páginas: 5 a 9  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae4ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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-  No primeiro roteiro da 3ª escala começamos a estudar sobre a Hidrografia, com 

o tema central Água. Vocês sabem quais as várias funções da água no planeta? E 

como podemos preservá-la? Então, vamos continuar a estudar esse recurso tão 

importante para nossas vidas.  

                                                     

  

 

        

           

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Mundo Educação  

Água 

A Hidrografia estuda o recurso natural água e suas propriedades químicas e 

físicas. Além disso, o volume dela no planeta Terra é de aproximadamente 1,5 

km³, que compõe oceanos, mares, lagos mares, rios, lagos geleiras, subsolo, 

lagoas e água da atmosfera. A maior parte dela encontra-se nos oceanos e 

mares, ocupando 70% do planeta.  
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Quadro 01-Áreas geográficas de Água  

 

Tipo  Descrição  

Oceanos  Corresponde a grande extensão de 

água salgada do planeta  

Mares  São uma porção dos oceanos que 

são cercados por ilhas ou terras  

Rios  É um curso (percurso) de água 

natural, no geral é de água doce  

Lagos São águas confinadas, que 

originam-se da chuva, de uma 

nascente local, de rios, geleiras, 

dentre outros. 

  

Lagoas  São águas em pequenas porções e 

profundidade  

Água doce congelada  São as geleiras e calotas polares  

 

 

Ciclo da água  

Conforme explicitado no roteiro 01, a água encontra-se em estados físicos: 

líquido, sólido e gasoso (figuras 01, 02, 03), o que possibilita o ciclo da água. 

Como todos os seres vivos necessitam desse recurso para sobreviver, a água 

realiza um ciclo que acontece de maneira contínua entre o meio ambiente e 

os seres vivos.   

 

 

 

 

 

Figura 01- Líquido                  Figura 02- Sólido           Figura 03- Gasoso 
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Figura 04- Ciclo da água  

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br 

 

O ciclo da água (figura 04) necessita da energia solar para iniciar. Assim, a 

água ao receber essa energia, a água evapora, vai para a camada mais alta da 

atmosfera, onde ocorre a condensação em formas de nuvens, que quando 

ficam carregadas de gotículas, sofrem precipitação e as chuvas acontecem, 

processo que pode ocorrer em estados físicos diferentes como: líquido ou 

sólido (granizo e neve) e a partir disso, a água retorna para a superfície 

terrestre, na forma de rios, lagos ou infiltrada no subsolo.  

-Agora que você leu e estudou as informações acima, responda as questões 

a seguir:  

https://brasilescola.uol.com.br/
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1- Observe as imagens abaixo, verifique o quadro 01  e diga qual tipo 

geográfico de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01- Parque Vaca Brava  

Fonte: CurtaMais 

a) ___________________________________ 

 

          Figura 02- Crianças indígenas brincando na água  

          Fonte: Pinterest 

b) _________________________________________ 
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          Foto 03-  Navio em viagem  

       Fonte: www.marinhamil.br  

       C) __________________________________________ 

 

 

2- Leia o texto e responda as questões a seguir:  

 

Educação dos Ribeirinhos 

 

O dia a dia de uma Escola Ribeirinha é determinada pelo tempo e período do 

ano. Geralmente o início do ano escolar começa em meados de Janeiro e 

termina meados de Outubro, sem período de férias no meio do ano. O motivo 

é muito justo, a cheia e a seca do rio. 

http://www.marinhamil.br/
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Durante os primeiros meses do ano, o rio está bem cheio e não dificulta o 

transporte. As escolas que ficam mais centradas na comunidade, também não 

sofrem alagamento e assim o dia a dia escolar flui bem.  

No período da seca do rio, que começa a partir de agosto e tem sua máxima 

em meados de outubro, as dificuldades no transporte começam a atrapalhar 

as aulas.  

Então, para que não haja problemas no calendário escolar nessas 

comunidades, o ano letivo tem essas diferenças. [...] 

 

(Fonte: adaptado de https://facesdaeducacaoribeirinhos.blogspot.com/) 

 

2.2- O que você entendeu sobre o texto? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2.2- Quais as diferentes funções da água na vida dos ribeirinhos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2.3- Quais as diferenças entre a Educação na Cidade e a Educação 

Ribeirinha? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3- O texto 01 explicita o contexto da água nos polos Sul e Norte do planeta 

Terra. Após a leitura, responda as questões abaixo:  

 

a) O que está acontecendo com água nesses pontos do planeta? Qual 

estado físico era e para qual está mudando?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

                     Texto 01- E se as calotas polares derretessem?  

Se as calotas polares derretessem provocariam uma elevação do nível do mar que 

causariam destruições e inundariam quase todas as cidades baixas do mundo. 

 

A Terra está esquentando. Graças à queima de petróleo e carvão, só no 

último século a temperatura média do planeta já aumentou 0,5 ºC. E vai 

subir mais, dizem cientistas do mundo todo. Mas não pense que isso 

significa mais dias de sol para aproveitar nos fins de semana. O aquecimento 

pode ter consequências drásticas para o planeta. Entre esses efeitos, um dos 

mais graves é o derretimento, pouco a pouco, das calotas polares, aquela 

imensidão de gelo e neve que cobre milhões de quilômetros quadrados nos 

pólos Sul e Norte. Os cientistas têm certeza de que a maior desse gelo 

derreterá. Entretanto, não sabem qual o tamanho do estrago. Mas e se as 

calotas derretessem completamente?  

O primeiro efeito do derretimento seria um enorme aumento no nível do 

mar. No século 20, ele já subiu 25 centímetros, e é quase certo que, até 2100, 

deve se elevar mais 80 centímetros. Parece pouco, mas é o suficiente para 

inundar áreas habitadas por mais de 118 milhões de pessoas. [...] 

 

(Fonte: https://super.abril.com.br/tecnologia/as-calotas-polares-derretessem/) 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) Quais consequências podem acontecer com o derretimento das calotas 

polares? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 Sugestões, diversão e aprendizagem  

 

Nesse item do roteiro, vamos aprender a fazer uma receita saborosa e fácil que 

trabalha com dois estados físicos da água. Então, vamos lá, divirta-se ... 

Geladinho de frutas 

 

 

Ingredientes 

Abacaxi com hortelã 

Abacaxi: 1/2 unidade 

Água mineral: 450 ml Hortelã: 4 galhos                                    

Açúcar: a gosto  
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                                                                                   Até, o próximo roteiro, 

                                                                                         Abraço, profª Laís  

Goiaba 

Goiaba vermelha: 1 1/2 unidade 

Água mineral: 450 ml 

Açúcar: a gosto 

Maracujá 

Maracujá: 2 unidades 
Água mineral: 450 ml 
Açúcar: a gosto 

 

Modo de preparo 

 

Separe a polpa do maracujá em uma tigelinha; Pique o abacaxi e a goiaba em 

cubinhos e reserve em tigelinhas separadas; Para fazer os sucos, coloque os 

ingredientes de cada receita no liquidificador, bata bem e peneire, se necessário; 

Experimente os sucos e coloque o quanto de açúcar achar necessário. 

Para fazer os geladinhos, peça ajuda de um adulto para colocar o suco nos saquinhos; 

um funil também pode ajudar; Leve os saquinhos ao freezer por, mais ou menos, 8 

horas. 

 

Fonte: https://criancanacozinha.com/ 


