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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

      Aluno(a):___________________________________ Data: 07/08/2020 

Orientações: 
 
1– Assista, durante a aula ZOOM, ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HQxY6U9PKW8  

2– Leia o texto e os enunciados da atividade com atenção. 

3– Na dúvida, busque orientação da professora. 

4– Ao terminar a atividade, encaminhar para o e-mail de sua 

professora. 

                                                                                       Bom trabalho! 

 

Objetivos 

 

  Reconhecer a evolução das espécies, a partir da leitura do livro 

paradidático “Árvore da Vida: a Inacreditável Biodiversidade da Vida na 

Terra”, de Rochelle Strauss, bem como registrar seus apontamentos no 

caderno. 

 Compreender a importância do Reino Vegetal para os seres humanos. 

                            

 Essa atividade será realizada em dois momentos: 

- 1º Momento: Retomada da experiência dos fungos. 

- 2º Momento: Reino Vegetal. 

 
TEMA DE ESTUDO 

 
REINO VEGETAL 

 

Leia com atenção as páginas 14 e 15 de seu livro: “Árvore da Vida”. 

(anexo 1– abaixo) 

 

4º ano - Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 

https://www.youtube.com/watch?v=HQxY6U9PKW8
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 As atividades devem ser resolvidas no caderno de Ciências. 

 

  Na página 14 do seu livro, lemos que as plantas fornecem 

habitats valiosos para muitos animais. Escreva, com suas palavras o 

que é um habitat. 

  Também na página 14, o livro nos conta que as plantas, assim 

como os protistas, estão na base da cadeia alimentar porque produzem 

seu próprio alimento e servem de alimento para outras coisas vivas. 

  Observando a cadeia alimentar que se encontra na página 14 

de seu livro, desenhe uma cadeia alimentar completa. Não esqueça de 

colocar o nome de cada ser vivo presente na cadeia alimentar.  

  Agora escreva qual a importância que o Reino Vegetal tem para 

a manutenção da vida na Terra. 

  Copie a tabela abaixo e complete com as espécies vegetais que 

você conhece. Peça auxílio a um familiar se necessário.  

 

ALIMENTOS ORNAMENTAL MEDICINAL 

   

   

   

   

   

   

   

 

 Escreva o nome e desenhe 2 representantes de cada espécie 

vegetal: 

- terrestre; aquático; aéreo. 
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Anexo 1. 
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