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Vamos estudar medidas de tempo e temperatura. 
Registre os horários no caderno, mas se conseguir imprimir não tem problema, pode fazer no próprio impresso, 
certo! 
 

                 
Fonte: https://www.indagacao.com.br/2019/02/atividade-5-ano-hora-minuto-e-segundo-em-diferentes-relogios.html 

 
Observe a tabela e responda – copie as questões e responda no caderno. 
 

Mês Minima (°C) Máxima (°C) 
Janeiro 19° 27° 
Fevereiro 19° 28° 
Março 18° 27° 
Abril 16° 25° 
Maio 14° 23° 
Junho 12° 22° 
Fonte: https://www.climatempo.com.br/climatologia/558/saopaulo-sp  

 
 
a) Qual mês entre janeiro e junho foi mais quente? 
(   ) fevereiro       (   ) março      (    ) abril 
 
b) Qual mês teve a menor temperatura? 
(   ) janeiro       (    ) maio       (   ) junho 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ciências – REVISÃO 
 
Vamos relembrar algumas propriedades dos materiais. 
Observe os desenhe e classifique – copie no caderno, pode ser impresso também. 
 
( 1 )              
     
 
 
( 2 )  
 

Faça a leitura, não precisa copiar o texto, mas leia com atenção 

Diferença entre consumo e consumismo    

1. No consumo as pessoas só adquirem produtos somente quando o mesmo é necessário para sua sobrevivência. 
Já no consumismo a pessoa gasta tudo aquilo que tem em produtos supérfluos, que muitas vezes não é o melhor 
para ela, porém é o que tem curiosidade de experimentar devido a propagandas na TV, devido a ser um produto 
muitas vezes de marca. 

2. Etapas de consumo: 
    As nossas escolhas são importantes quando falamos sobre consumo. As pessoas normalmente associam ato de 
consumir com comprar, que não está errado, apenas está incompleto. A compra é apenas uma das etapas. Através 
das etapas que são feitas nossas escolhas e consumir tem um processo de seis etapas que, normalmente, realizamos 
de modo automático e, mais ainda, muitas vezes impulsivo.  
 
As Etapas são decidir: 
  1- Por que comprar; 
  2- O que comprar; 
  3- Como comprar e 
  4- De quem comprar 
 
Após a compra, há mais duas etapas do processo de consumo: 
   5- O uso do produto adquirido; 
   6- E o descarte do que foi adquirido. 
 
 Ciclo do Consumo: 
    O ciclo do consumo tem o intuito de mostrar o caminho que percorre o produto até ser consumido e o seu fim. 
    Extração (exploração dos recursos naturais) = Produção Industrial = Lojas (distribuição/ venda dos produtos) = 
Compra = Uso = Lixo = Reciclagem = Retorno a Produção Industrial. 
Fonte: https://conscientize.webnode.com.br/conteudos-e-atividades/ 

Assista o vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=jL_13S1GmT0  sobre consciente coletivo 
 
Responda – copie as questões e responda no caderno. 
 
Você já jogou comida fora por ter colocado mais do que iria conseguir comer? O que foi feito com o resto da 
comida. 
 
Na sua casa, é feita doação de alguns produtos como roupas, sapatos que não servem mais? E o lixo é todo 
descartado ou é aproveitado de alguma maneira, como por exemplo reutilizar algum material. 
 

 

 

 

(    ) cimento 

 

(    )borracha 


