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BLOCO DE ATIVIDADES - PERÍODO DE 27 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2020 
 

BLOCO DE ATIVIDADES 
 

CICLO DE APRENDIZAGEM II 
 

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: ___________________________________________ 
NOME: ___________________________________________ 
PERÍODO: 27 a 31 de julho de 2020. 
 

Queridas alunas e queridos alunos, 

Vocês sabiam que no dia de 17 de julho foi dia de Proteção às Florestas? 
Para nós brasileiros, uma data importantíssima, pois somos conhecidos 
mundialmente como o país das florestas. A Floresta Amazônica abriga um 
quinto da água potável, (limpa, boa para consumo) disponível na terra. 
Vamos refletir um pouco sobre as nossas riquezas e como protegê-las? 
 

ATIVIDADE 1 – 27 DE JULHO DE 2020 
 

1) Leia com atenção o texto abaixo: 
 

Entrevista: “Preocupação com o Meio Ambiente e a escassez de água” 
 
Ler e ouvir sobre o assunto é uma das maneiras de se convencer e ter 
argumentos para persuadir as pessoas a mudar atitudes e preservar o 
precioso e essencial dom da vida. O entrevistado é o ambientalista Getúlio 
Martins, que tem conhecimento e experiências nesta área. 
 

Padre César: Pode - se dizer que existe hoje maior conscientização no 
modo de respeitar a natureza?  A que se deve a atenção maior dada à 
ecologia? 
 

Getúlio Martins - Atualmente, se fala muito de meio ambiente, várias leis 
ambientais foram implementadas, no entanto, ainda falta muito para 
conscientização da população sobre os modos de respeitar a natureza. A 
atenção maior dada à ecologia se deve aos movimentos internacionais que 
têm chamado atenção para a degradação ambiental planetária. 
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Padre César: Em que áreas há avanços e em quais a agressão ainda 
permanece? 
 

Getúlio Martins - Houve avanços no controle do desmatamento da 
Amazônia. Nas regiões sul e sudeste do Brasil, avanços no tratamento do 
esgoto e no destino do lixo, nas demais regiões a agressão ambiental 
nesses setores permanece. 
 

Padre César: É comum se ver ainda muita gente lavando calçadas, 
quintais e carros com água, inclusive já tratada. Que tipo de prejuízo 
essas atitudes causam? E em que nível? Como mudar tais hábitos? 
 

Getúlio Martins - Esse tipo de desperdício está enraizado em nossa cultura 
porque sempre houve muita água. Agora é preciso que o poder público faça 
campanhas para reverter esses hábitos. 
 

Padre César: Como as pessoas podem aderir ao cuidado com a 
natureza? Seria possível fazer uma escala de valores, de atitudes a 
serem tomadas habitualmente? 
 

Getúlio Martins - Só cuida da natureza quem cuida de si mesmo, do seu 
próximo, quem é honesto. O cuidado com a natureza é consequência disso. 
Não tem escala de valores, o cuidado tem que fazer parte da rotina diária, 
nas pequenas coisas: separar o lixo, lavar a louça, cuidar do cachorro, 
varrer a casa, molhar as plantas... 
 

Escrito por Padre César Moreira 
Sacerdote, jornalista, radialista e escritor com muitos anos de atividade nos meios de comunicação social. 
Foi diretor geral da Rede Aparecida de Comunicação e fundou a Rede Católica de Rádio, hoje atua na 
área de assistência social da Província de São Paulo. 

FONTE: TEXTO ADAPTADO PARA FINS DIDÁTICOS (Entrevista em 07/10/2014) https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/entrevista-
preocupacao-com-o-meio-ambiente-e-a-escassez-de-agua 
 

2) A partir da leitura da entrevista acima, vamos preencher a ficha de 

registro com os alguns elementos que caracterizam este gênero textual: 

 

 

ENTREVISTADOR:_____________________________________________ 

ENTREVISTADO:______________________________________________  

ASSUNTO DA ENTREVISTA:____________________________________ 

____________________________________________________________   

 

https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/entrevista-preocupacao-com-o-meio-ambiente-e-a-escassez-de-agua
https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/entrevista-preocupacao-com-o-meio-ambiente-e-a-escassez-de-agua
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ATIVIDADE 2 – 28 DE JULHO DE 2020 
 

3) A partir da leitura da Entrevista: “Preocupação com o Meio Ambiente 

e a escassez de água”, responda as questões abaixo: 

 

a) Que conselhos o texto traz para preservar o meio ambiente? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
b) Como o poder público pode ajudar? 
___________________________________________________________ 
 
c) Que atitudes você mesmo (a) pode ter em sua casa para preservar a 
água? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
d) Qual foi o dia de proteção às florestas? 
____________________________________________________________ 
 
4) Utilize o banco de dados e escreva cada informação no seu devido lugar 
sobre o gênero textual trabalhado neste bloco de atividades: 
 
 
 
 
 

Conceito de entrevista 
Conceito de 
entrevistado 

Conceito de 
entrevistador 

 
 
 
 

  

 
5) Na sua opinião, é importante manter-se informado? Por quê? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
6) O que você faz para se manter informado? 
____________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 

Quem faz as 
perguntas 

 

Quem responde 
às perguntas 

 
 

Texto informativo com uma 
conversa entre duas ou 

mais pessoas 
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ATIVIDADE 3 - 29 DE JULHO DE 2020 
 

7) A partir da leitura da Entrevista percebemos que as atitudes diárias fazem 
grande diferença na preservação do meio ambiente e no consumo 
consciente da água. Existem resíduos, que levam bastante tempo para ser 
absorvido pela natureza. Vamos conferir? 
 
Observe a tabela com os números: 

Lata de alumínio Mais de 200 anos 

Garrafa de plástico Mais de 400 anos 

Tampa de garra de plástico Mais de 150 anos 

Vidro Indeterminado 

 
a) De acordo com a tabela acima responda: 

Qual o produto que demora mais 
tempo para ser absorvido pela 
natureza? 

 

Qual o produto que demora menos 
tempo para ser absorvido pela 
natureza? 

 

 

b) Qual a diferença de tempo entre o produto que leva mais tempo e o que 
leva menos tempo para ser absorvido pela natureza? Faça os cálculos 
abaixo: 

 
 
 
 
 

 
Resposta: ___________________________________________________ 

 
8) Pensando em evitar desperdícios, Ana estimou quanto gasta de água no 
seu uso diário em sua casa. Observe a tabela e responda: 
 

Atividade diária Consumo Frequência 

Escova os dentes 10 litros 03 vezes ao dia 

Banho de15 minutos 50 litros 02 Vezes ao dia 

Lavar o carro 40 litros 01 Vez por semana 

Lavar louça 30 litros 03 Vezes ao dia 

Lavar roupa 150 litros 04 vezes por semana 
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a) Ana fez uma estimativa no banho de 15 minutos, duas vezes ao dia e 
gasta 50 litros de água.  Se Ana tomar banho 3 vezes ao dia, quantos litros 
de água ela irá gastar? Faça os cálculos abaixo: 

 
 
 
 
 
 

Resposta: ___________________________________________________ 
 

b) Se Ana por semana economizar 15 litros de água para lavar o carro, 
quantos litros ela gastará em cada lavagem? Faça os cálculos abaixo: 

 
 
 
 
 
 

Resposta: ___________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 – 30 DE JULHO DE 2020 
 
 

Apesar de 75% da superfície do planeta ser recoberta por massas líquidas, 
a água doce não representa mais do que 3% desse total. Apenas um terço 
da água doce - presente nos rios, lagos, lençóis freáticos superficiais e 
atmosfera - é acessível. O restante está concentrado em geleiras, calotas 
polares e lençóis freáticos profundos. 
FONTE: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/agua-potavel-apenas-3-das-aguas-sao-doces.htm 

 
Você sabia que o nosso planeta é composto de 75% de água e 25% de 
continentes. Isso representa três partes de água para uma parte de terra. É 
muita água não é mesmo? 
 
 

9) Agora, responda: 
 

a) Você sabe identificar os lugares onde encontramos água em nosso 
planeta? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

b) Cite algumas utilidades da água em sua vida. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/agua-potavel-apenas-3-das-aguas-sao-doces.htm
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ATIVIDADE 5 – 31 DE JULHO DE 2020 
 

10) Você conhece o Rio Paraguaçu? Localize-o no mapa. Já cantava Edson 
Gomes sobre este rio: “Quando eu brincava na margem do rio. E via repleto 
de embarcações, era lindo, muito bonito. Uma paisagem que embelezava 
esse gigante, rio, e eu via (...)” 
FONTE: Lembranças. Música de Edson Gomes. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/edson-
gomes/1364448/>. Acesso em: 23.jul.2020. 
 

 
FONTE: http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-
rede/documentos-municipais/ensino-
fundamental/ciencias/alunos/4ano_Ci%C3%AAncias_aluno_Final-
001.pdf 

 

ATÉ A PRÓXIMA SEMANA! 

O Rio Paraguaçu é o maior rio 
genuinamente baiano. Seu nome 
Paraguaçu é de origem indígena e 
significa "água grande, mar grande, 
grande rio”. Nasce no Morro do 
Ouro, Serra do Cocal, município de 
Barra da Estiva, Chapada 
Diamantina, segue em direção 
norte passando pelos municípios de 
Ibicoara, Mucugê e até cerca de 5 
km da cidade de Andaraí, quando 
recebe o rio Santo Antônio. Muda 
de direção em seu curso para oeste 
e leste, servindo como divisor entre 
os municípios de Itaeté, Boa Vista 
do Tupim, Marcionílio Souza, 
Itaberaba, Iaçu, Argoim, Santa 
Teresinha, Antônio Cardoso, Castro 
Alves, Santo Estevão, Cruz das 
Almas, Governador Mangabeira, 
Cabaceiras do Paraguaçu, 
Conceição da Feira, Muritiba de 
São Félix, e as cidades de São 
Felix de Cachoeira e Maragogipe 
desembocam na Baía de Todos os 
Santos entre os municípios de 
Maragogipe e Saubara. 
 

Com a construção da barragem de 
Pedra do Cavalo, responsável pelo 
controle de suas cheias, ganhou 
mais uma utilização, a de responder 
pelo abastecimento de água de 
todo o Recôncavo, Feira de 
Santana e a Grande Salvador.  
 

FONTE: http://www.ceama.mpba.mp.br/sobre-

o-nurp/o-rio-paraguacu.html 

 

Agora, responda: 
a) Qual o significado do nome 
“Paraguaçu”? 
_______________________________ 
 

b) Em que munícipio o rio Paraguaçu 
nasce? 
_______________________________ 
 

c) Liste no seu caderno as cidades por 
onde o Rio Paraguaçu passa. 
 

d) Circule no texto o nome da barragem 
construída para o controle de suas 
cheias. 

https://www.letras.mus.br/edson-gomes/1364448/
https://www.letras.mus.br/edson-gomes/1364448/
http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-rede/documentos-municipais/ensino-fundamental/ciencias/alunos/4ano_Ci%C3%AAncias_aluno_Final-001.pdf
http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-rede/documentos-municipais/ensino-fundamental/ciencias/alunos/4ano_Ci%C3%AAncias_aluno_Final-001.pdf
http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-rede/documentos-municipais/ensino-fundamental/ciencias/alunos/4ano_Ci%C3%AAncias_aluno_Final-001.pdf
http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-rede/documentos-municipais/ensino-fundamental/ciencias/alunos/4ano_Ci%C3%AAncias_aluno_Final-001.pdf
http://www.ceama.mpba.mp.br/sobre-o-nurp/o-rio-paraguacu.html
http://www.ceama.mpba.mp.br/sobre-o-nurp/o-rio-paraguacu.html

