
  Professora Maria. Quinta-feira, 30 de abril de 2020
Componente Curricular: Ciências

Unidade Temática: Vida e evolução

Objeto de conhecimento: Características dos seres vivos

Objetivos de aprendizagem: Características e desenvolvimento dos animais

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular: 

(EF03CI04)  Identificar  características  sobre  o  modo  de  vida  (o  que  comem,  como  se

reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.

(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais

de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas

comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).

 Avaliação:

Como as atividades estão sendo à distância, a avaliação acontecerá através do 

acompanhamento de registro feitos nos cadernos, a partir de fotos ou vídeos enviadas no grupo

de whatsapp, para a professora conferir e acompanhar o desenvolvimento dessas atividades.

Desenvolvimento:

Fazer a data de hoje, copiar a atividade no caderno e realizar todas as atividades.

CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS

Os seres vivos são as plantas, os animais e os microrganismos. Os seres vivos

nascem, respiram, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e morrem.

Reprodução: é a capacidade que os seres vivos possuem de dar origem a outros seres

da mesma espécie. Os seres vivos podem ser agrupados pelo que têm de parecido nas

partes do corpo; pela maneira como se reproduzem e crescem. As grandes semelhanças

permitem agrupar  os  seres  vivos  em reinos.  Os reinos mais  conhecidos são:  o  das

plantas e o dos animais.

Atividade:

1) Complete as frases usando as palavras: origem, espécie, alimentam-se, reproduzir,

crescem, reprodução, respiram, plantas, animais.



a) os seres vivos nascem,                       ,                               ,                          , podem se

                       e morrem.

b) A                        é a capacidade dos seres vivos de dar                          a outros seres

da mesma                           .

c) As                          e os                              formam dois grandes grupos de seres vivos.

2) Como podem ser agrupados os seres vivos?

3) Por que as plantas e os animais são seres vivos?

4) Por que a reprodução é importante para os seres vivos?

5) Escreva o nome de três plantas e três animais que você conhece.

6) Pesquise e escreva sobre a importância das plantas e dos animais. Ilustre com

recortes de jornais ou revistas.


