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ESCOLA:______________________________________________________________________________ 
ALUNO:______________________________________________________________________________ 
PROFESSOR (A):_______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO – PERÍODO EMERGENCIAL – COVID-19 

- PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULA –  

 

AEE- GRUPO VERDE PERÍODO: 22/03/2021 A 26/03/2021 BLOCO 04 

 

 

SEGUNDA – FEIRA 

CIÊNCIAS                                                                                                   DATA:____/____/_______ 

 

 
 

OBJETIVO: Localizar os cinco erros durante a utilização da água 

 

Srs. Responsáveis: Nesta atividade, trabalharemos a importância do uso consciente da água, 

ou seja, pensar nas atitudes que fazemos todos os dias e que podem ajudar ou estar 

prejudicando o planeta e consequentemente a nós mesmos. O aluno deve observar com 

atenção as utilizações da água, falar em voz alta o que o personagem está fazendo em cada 

quadrinho, depois deve fazer um X nos erros que cometemos ao utilizar a água em nosso dia 

-a- dia. 

 

 

 

 



ATIVIDADE 1- OS CINCO ERROS  

 

 

QUARTA-FEIRA             



AVD- ATIVIDADE DA VIDA DIÁRIA                                                      DATA _____/_____/_____ 

Objetivo (s): Participar ativamente de hábitos para a economia de água 

Srs. Responsáveis: Oriente o estudante a ler e observar a imagem com atenção, e em seguida 

circular aquilo que ele(criança) pode fazer para contribuir com a economia de água e preservação 

dos recursos naturais do planeta. Depois, na atividade 2 peça que ele recorte e jogue com ele, ou 

oriente-o para jogar o jogo da memória. 

 

ATIVIDADE 1-  EU FAÇO A MINHA PARTE 

 
 



OBSERVE A IMAGEM ACIMA E CIRCULE QUAIS ATITUDES PRESENTES NA IMAGEM VOCÊ PODE 

FAZER PARA PRESERVAR A ÁGUA DO PLANETA. 

 

EU POSSO FAZER: 

                AJUDAR A VARRER A CALÇADA 

                       TOMAR BANHOS RÁPIDOS 

          ESCOVAR OS DENTES COM A TORNEIRA ABERTA 

    REGAR AS PLANTAS COM MANGUEIRA E MUITA ÁGUA 
 

 

  

 

ATIVIDADE 2-JOGO DA MEMÓRIA 

RECORTE AS PEÇAS DA PRÓXIMA PÁGINA E DIVIRTA-SE COM O JOGO DA MEMÓRIA  

EU POSSO FAZER ! 



Regras: Comece o jogo colocando todas as cartas viradas para baixo sobre uma superfície. 
A jogada é quando um jogador vira duas cartas e coloca-as para cima, para que todos os 
jogadores podem ver. Se o jogador virar duas cartas que não correspondem, ambos as 
cartas devem ser viradas para baixo novamente no mesmo local. Se o jogador vira um par 
de cartas que coincidem em uma jogada, o jogador ganha o par de cartas e recebe outra 
chance de jogar. O objetivo do jogo é virar o maior número de pares de cartas possível. O 
vencedor é o jogador que reúne o maior número de pares. No modo de único jogador, o 
objetivo é identificar todos os pares no menor período de tempo possível. 
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