(Bacia Hidrográfica)

A Paisagem pode ser dividida em espaços onde a água que cai vai dar ao mesmo curso de água.
A cada rio pode, por isso, ser ligada a sua Bacia Hidrográfica.
Os rios nascem nas montanhas, descem as encostas e dirigem-se para a sua foz. Os grandes
rios têm a sua foz no mar enquanto os afluentes têm a sua foz nos rios principais. Ao longo do
seu leito alguns rios são represados por barragens, formando largas albufeiras.

Tenta atribuir o número certo na figura acima:
1. Montanha

7. Margem direita

2. Nascente

8. Foz

3. Afluente

9. Mar

4. Albufeira

10. Ilha

5. Barragem

11. Arriba rochosa

6. Margem esquerda

12. Praia

FICHA DE ACTIVIDADES Nº 13 -A

O QUE É O QUÊ ?

Quando alguém polui o rio, às vezes a Natureza encarrega-se de fazer com que este recupere e
volte a ter qualidade.
No entanto, se a poluição for muito grave, os rios não conseguem recuperar e as suas águas
ficam envenenadas o que pode mesmo levar à morte das plantas e animais que nele vivem.

Mais abaixo no rio, as pessoas que aí habitam limitam-se a verificar que o rio está morto, mas
podem não perceber porquê, pois ninguém lhes sabe explicar quem ou como foi contaminado.

Também na nossa vida verificamos muitas vezes que as coisas não estão bem, sem percebermos
porquê, ou cometemos erros, na esperança de que as suas consequências não sejam graves,
sem pensarmos que isso pode não acontecer...

Procura desenhar uma paisagem de montanha com um curso de água. Introduz nela todos os
elementos que dela fariam parte antes do aparecimento do Homem.
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