
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO EANES LOBATO  

 

CIÊNCIAS NATURAIS – 5ºH 
 

Olá a todos os meus alunos! ;-) 

Espero que esteja tudo bem convosco e com as vossas famílias! 

A minha proposta de trabalho para realizarem durante a suspensão das atividades letivas presenciais é a 
seguinte (segue a ordem dada): 

Subdomínio/Tema Atividade/Tarefa Recurso 

A importância da água 
para os seres vivos. 

 • A importância da 
qualidade da água para 
a atividade humana. 

Ler:  
- “Como varia a composição da água na natureza?”; 
- “Qual a água que podemos consumir?”. 

Da página 69, 70, 71 e 72 
do manual (Parte 1) 

Realizar o exercício n.º 1 
Página 70 do manual 
(Parte 1) 

Ler:  
- “Onde utilizamos a água?”; 
- “Como tem evoluído o consumo de água em Portugal?”. 

Páginas 72, 73 e 74 do 
manual (Parte 1) 

Realizar os exercícios n.º 1, 2 e 3 
Página 73 do manual 
(Parte 1) 

Ler:  
- “Como preservar a água potável?”. 

Páginas 74, 75 e 76 do 
manual (Parte 1) 

Realizar os exercícios n.º 1, 2, 3 e 4 
Página 74 do manual 
(Parte 1) 

Ler:  
- “O que é a poluição da água e como nos afeta?”. 

Páginas 76, 77 e 78 do 
manual (Parte 1) 

Realizar o exercício n.º 1 
Página 77 do manual 
(Parte 1) 

Ler:  
- “Quais são os principais processos de tratamento da 
água?”; 
- “Porque se trata a água?”. 

Páginas 79, 80 e 81 do 
manual (Parte 1) 

Realizar os exercícios n.º 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
Página 84 e 85 do manual 
(Parte 1) 

Diversidade nos 
animais. 

• Características dos 
animais em função dos 
ambientes onde vivem - I 

Ler:  
- “Qual é a importância do meio para os animais?”; 
- “O que permite distinguir os animais?”; 
- “Que formas podem apresentar os animais?”; 
- “Como são os revestimentos dos animais?”; 
- “Quais as principais funções do revestimento?”. 

Da página 7 à 16 do 
manual (Parte 2) 

Realizar o trabalho de pesquisa*  
Guião disponível no site do 
agrupamento 
 

   * O trabalho de pesquisa também pode ser entregue no primeiro dia de aulas após o regresso à escola. 

A resolução das atividades propostas deverá ser realizada no vosso caderno diário e entregue no primeiro dia 
de aulas após o regresso à escola. 

Se tiverem dúvidas, podem comunicar comigo através do e-mail prof.isantos@gmail.com. Estejam atentos ao 
correio eletrónico porque irei enviar mais informações.  

Não se esqueçam que têm acesso gratuito à Escola Virtual, ou seja, podem consultar o vosso manual e outros 
recursos (vídeos, fichas, jogos, etc.). Para se registarem, têm de aceder ao site 
https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Especial/acessogratuito.htm. 

Bom trabalho! 
 
Muitos beijinhos para todos e até breve! 
A vossa professora de Ciências Naturais, 
                         Isa Santos 
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