
 

Oi queridos! 

Está semana não vou postar conteúdo novo e atividades. Vou deixar este tempinho para vocês se 
organizarem, corrigir as atividades e revisar os conteúdos. 
 
DATA: 05/04 a 09/04  Energia 

1) Que tipos de energia você conhece? 
 Resposta pessoal. Alguns exemplos: energia solar, energia eólica e energia elétrica. 

   2)Todos os seres vivos precisam de energia para viver? 

Sim. É interessante que os alunos associem a manutenção da vida das plantas à energia solar e que 
reconheçam a transferência de energia nas cadeias alimentares.  

   3)Como conseguimos nossa energia corporal? 

   Através dos alimentos 

4) Você sabe qual foi inicialmente a utilidade do fogo? 

O fogo forneceu uma fonte de calor, proteção e um método para cozinhar alimentos. Estes avanços 
culturais permitiram a dispersão geográfica humana, inovações culturais e mudanças na dieta e no 
comportamento. Além disso, a criação de fogo permitiu a expansão da atividade humana nas horas 
escuras e mais frias da noite. 

OBS: as respostas são pessoais 
 

DATA: 13/04 a 16/04  As diversas formas de energia 

1) Elabore um desenho para explicar a energia térmica. 

Desenho pessoal de acordo com a energia térmica 
 

2) O desenho abaixo ilustra a energia potencial gravitacional na lua: 
 Por que os astronautas flutuam na lua? 
Porque na lua não tem energia potencial gravitacional 

3) Observe a tirinha do Garfield: Escreva o motivo por que o gato quer ir a um planeta cuja gravidade 

seja     menor. Resposta pessoal 

 Porque se ele for para um planeta cuja gravidade é menor, seu peso fica menor. Embora, a sua massa 

– que é o que o Jonh quer que ele perca- não se altere.  
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DATA: 19/04 a 23/04 As diversas formas de energia 

OBS: a turma 81 não realizou esta atividade porque dia 21/04 foi feriado 

 

 
1) Identifique as formas de energia. 
 
 

 
 

  energia elétrica energia luminosa 
 
 

  energia sonora energia térmica 

 
 
 

 
 
   energia luminosa energia cinética 

 

 

 
 

 
 
 


