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Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA : HISTÓRIA 

SEMANA 25:08/09 A 10/09 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7 A,B,C 

PROFESSOR(A):FABIA CRISTINA SOARES DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 

ENVIAR PARA: WHATSAPP E GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA:10/09 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: 21 DE SETEMBRO DIA DA ÁRVORE 

 

HABILIDADE(S): (EF07HI01) construção das práticas de emergências no mundo moderno 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: USO DO LIVRO DIDÁTICO, CLASSROOM, EDUCA RIBEIRÃO, WHATSAPP, VÍDEOS 

E CHAMADAS 

ORIENTAÇÕES: 
1) LEIA O TEXTO E COPIE EM SEU CADERNO. 
2) FAÇA UMA FOTO, UM VÍDEO OU UM CARTAZ EM UMA AÇÃO QUE VOCÊ ESTÁ CUIDANDO DA 

NATUREZA E EXPLIQUE PORQUE ESSA AÇÃO É IMPORTANTE. 

 
 

PLANTÃO DE DUVIDAS: 
SEGUNDA : 7H AS 12:20 
TERÇA: 7H AS 12:20 
QUARTA: 7H AS 12:20 
QUINTA : 7H AS 12:20 
*EXCETO FERIADOS, SÁBADOS E DOMINGOS. 

 
 

EM TODAS AS DEVOLUTIVAS, COLOCAR: 

• ATIVIDADE DE HISTÓRIA - PROF. FÁBIA CRISTINA 

• NOME DO ALUNO NÚMERO SÉRIE _ 

 

Dia da arvore 
 

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a 

conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras 

partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro 

no hemisfério Sul. 

mailto:emvayego@hotmail.com
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primavera.htm


• Qual a importância da árvore? 
 

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que 

possuímos. As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra 

porque: 

• aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração; 
 

• evitam erosões; 
 

• produzem oxigênio no processo de fotossíntese; 
 

• reduzem a temperatura; 
 

• fornecem sombra e abrigo para algumas espécies animais. 
 

Além disso, entre as diversas espécies arbóreas existentes, incluem-se várias plantas frutíferas, 

como é o caso da mangueira, limoeiro, goiabeira, abacateiro, pessegueiro e laranjeira. 

Além de produzirem alimento, as árvores também possuem outras aplicações econômicas. A 

madeira por elas produzidas serve como matéria-prima para a criação de móveis e até mesmo 

casas. A celulose extraída dessas plantas, principalmente pinheiros e eucaliptos, é fundamental para 

a fabricação de papel. Além disso, algumas espécies apresentam aplicabilidade na indústria 

farmacêutica por possuírem importantes compostos. 

• Qual o objetivo do Dia da Árvore? 
 

Em virtude da grande quantidade de utilizações e da expansão urbana, as árvores são 

constantemente exterminadas, o que resulta em grandes áreas desmatadas. O desmatamento afeta 

diretamente a vida de toda a população, que passa a enfrentar erosões, assoreamento de rios, 

redução do regime de chuvas e da umidade relativa do ar, desertificação e perda de biodiversidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Dia da Árvore 

é comemorado no dia 21 de setembro. 
 

Sendo assim, o dia 21 de setembro deve ser visto como um dia de reflexão sobre nossas atitudes 

em relação a essa importante riqueza natural. Esse dia é muito mais do que o ato simbólico de 

plantar uma árvore e deve ser encarado como um momento de mudança de postura e 

conscientização de que nossos atos afetam as gerações futuras. É importante também haver 

conscientização a respeito da importância da conservação, bem como da necessidade de criação de 

políticas públicas que combatam a exploração ilegal de árvores. 

Por Vanessa Sardinha dos Santos - Professora de Biologia 
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