FICHA DE ACTIVIDADES Nº 26

CICLO DA ÁGUA

Já imaginaste a vida de uma gotinha de água?
A água pode existir na Natureza em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso.
Vou começar a história falando-te das nuvens…

As nuvens são formadas por uma enooooorme
quantidade de gotas de água no estado líquido.

Quando ficamos gorduchas e pesadas caímos, somos a

e formamos poças de água onde gostas de chapinhar.

Se estiver muito frio, as minhas manas e eu passamos do estado líquido ao estado sólido.
É um fenómeno chamado solidificação.

Então temos a designação de

ou

e connosco poderás fazer

Para isso precisas de muitas gotinhas iguais a mim…

Quando me acumulo com grande espessura
formo os glaciares, grandes extensões de
gelo, já ouviste falar?

Alguma vez viste um cristal de neve?

…não sou linda nestas formas ?

Mas voltando à história…
ao cair e chegar à terra posso infiltrar-me no solo e darei de beber às plantinhas…
ou encho os poços…
ou…

…ou então escorro pelos montes abaixo
e vou brincar com as minhas amigas que estão nos

nos
ou no

Posso ficar por lá muito tempo mas
quando o Sol me aquecer, passo
para o estado gasoso (a isso chama-se evaporação),
regresso à atmosfera e condenso,
voltando a fazer parte de uma nuvem.

A esta grande viagem dá-se o nome de Ciclo da Água e…
não tem princípio nem fim…
Da próxima vez que beberes água, tomares banho ou brincares na praia, lembra-te que eu sou
uma dessas gotinhas e recorda a história que te contei, está bem?

Ah !, certamente já viste um
Sabes o que é?
É um fenómeno que acontece
quando chove e os raios de Sol
passam pela água que está no ar.
Lindo, não é?

Reza uma lenda que no final do arco-íris
está enterrado um pote cheio de moedas de ouro…

Actividade:

1-Faz um desenho que represente o Ciclo da Água.
(Não te esqueças de indicar os fenómenos referidos no texto: chuva, evaporação, solidificação,
infiltração, neve…)
Ciclo da Água

2-Une os pontos da figura e vê o que encontras.

3-Porque não nos contas uma história de um boneco
de neve? Ou de um arco-íris?

4-Queres vestir um boneco de neve ?
Recorta e cola no teu caderno.
Podes ainda pintá-lo a teu gosto !
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