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    Orientações:  

  Escreva o cabeçalho, se você for usar o caderno (impressão é opcional)  

 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

 Qualquer dúvida, fale com sua professora.  

    Leia com atenção. 

Na aula de ciências anterior, aprendemos um pouco sobre cadeia alimentar, sua importância e 

como acontece a transferência de energia entre os seres vivos. 

Nesta aula, vamos e entender um pouco sobre os cuidados que devemos ter com o meio 

ambiente. 

 O equilíbrio do meio ambiente depende da forma como os seres vivos se relacionam entre si, e 

como se relacionam com o ambiente. Sendo assim, cada ser vivo é essencial para uma cadeia 

alimentar, a eliminação de um desses organismos pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando 

toda a cadeia.  

Nos rios, nos mares e nos campos e florestas, plantas, animais e micro organismos estabelecem 

entre si e com o ambiente um relacionamento que garante não só apenas a sobrevivência de 

todos, mas também a preservação dos recursos naturais oferecidos pelo meio em que vivem. 

Essa situação de estabilidade é chamada de equilíbrio ecológico. O relacionamento dos seres 

vivos entre si e com o meio ambiente resulta em um sistema complexo, denominado 

ecossistemas, que é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um 

determinado local e interage entre si o com o meio ambiente. Um ecossistema é formado por dois 

componentes básicos: Os seres vivos da comunidade, tais como, plantas e animais; e os 

elementos não vivos que são as partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz e 

a água. 
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Meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na terra, ou seja, é a natureza com todos os 

seres vivos e não vivos que habitam e integram o planeta Terra. 

O meio ambiente, nas suas duas formas, natural e artificial, inclui todos os elementos que 

compõem o globo terrestre. O próprio homem é um dos seres do meio ambiente, que integra com 

seus outros elementos, incluindo os seus semelhantes.                                           

                                    Vamos ajuda a cuidar do nosso Planeta 

A preocupação com o meio ambiente é problema de todos nós, toda a sociedade. A questão 

ambiental está em alta por uma razão simples: a necessidade de sobrevivência.  

                                                                                                    

O planeta precisa da nossa colaboração diária. Porém, a data 5 de junho nos faz lembrar a 

importância e o respeito que devemos ter com o nosso meio ambiente, conscientizando as 

pessoas sobre os cuidados que devemos ter, que os recursos naturais não são fontes 

inesgotáveis.   

O Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo, a maior reserva de água doce do 

planeta, e um terço das florestas tropicais que ainda restam.     
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Problemas ambientais 

Os problemas ambientais têm causado grandes danos à natureza e são decorrentes 

principalmente da ação inadequada do homem, que vem contribuindo para a degradação do meio 

ambiente. 

Nas últimas décadas, as intensas mudanças tecnológicas e o crescimento industrial permitiram 

ao homem um progresso jamais visto, e com eles vieram danos inerentes a essa nova tecnologia. 

O acelerado desenvolvimento tecnológico e o grande crescimento populacional elevaram índices 

do consumo dos recursos naturais, aumentando a emissão de poluentes e a grande concentração 

demográfica nas grandes cidades fez emergir problemas graves como: 

- Crescimento habitacional em lugares de riscos; 

- Poluição de rios, das águas e solo 

- Alojamentos de grandes quantidades de lixos em locais não 

apropriados 

- Desmatamento, que acarreta em perda de Biodiversidade 

etc.                                                                                

Você pode contribuir para cuidar do nosso meio ambiente, veja alguns exemplos: 

   Desligue as luzes quando você não precisar mais delas; 

  Não desperdice água; 

  Reciclar o lixo; 

 Não jogar lixos em lugares impróprios; 

 Encorajar seus pais a usarem carros menos poluentes, entre outras ações. 
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Preservar o meio 

ambiente é um ato importante, não só para a humanidade, mas para todos os seres que habitam 

na Terra. Afinal, é nela que estão os recursos naturais necessários para a sobrevivência, como: 

água, alimentos e matérias-primas. Sem estes recursos, todas as formas de vida do planeta 

poderão acabar.   

                                                                                                                                                                            
Assista ao vídeo sobre o meio ambiente através do link abaixo. 

 
https://youtu.be/zPhdgFvUAnc 
 

 
Responda:  

 
 

1) O que você entende como ecossistema? Quais são os dois componentes básicos de 
um ecossistema? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2) O que é meio ambiente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Por que devemos cuidar do meio ambiente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Como você pode conscientizar as pessoas sobre os cuidados com o meio ambiente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Como o homem vem contribuindo para a degradação (destruição) do meio ambiente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) Como você pode contribuir para cuidar do meio ambiente? Escreva três exemplos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7)       Caça palavras sobre o meio ambiente 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

https://wwwecodebate.com.br 

https://www.construindonotícias.com.br 
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