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ATIVIDADE AVALIATIVA  DE CIÊNCIAS 

 
CUIDANDO DA TERRA 

 
 
 Vamos cuidar 
 Da mãe natureza 
 Preservando a vida 
 Do nosso planeta. 
 
 Não desperdicem água 
 Para não faltar 
 Separe todo o lixo 
 Para reciclar. 
 

Não destrua as matas 
Árvores e flores 
Que enfeitam o mundo 
Com as suas cores. 
 
Vamos trabalhar 
Nessa tarefa urgente 
Para preservar 
O nosso meio ambiente. 

      Leila Maria Grillo 
 
 

1 – Para cuidar da natureza, devemos praticar atitudes de preservação.  

      De acordo com o texto, complete as frases. (1,6) 

 

a) Devemos economizar  _____________  para não faltar. 

b) O  __________ deve ser separado para  ___________________. 

c) Não destrua as  ________________, __________________ e 

_______________ que enfeitam o mundo com suas cores. 

 

2 – Pinte de azul os quadradinhos com atitudes corretas para o meio 

ambiente e, de amarelo, os com atitudes incorretas. (1,2) 

 

Nota 



 
 Jogar lixo nas ruas. 

 Separar o lixo para que possa ser reciclado. 

 Jogar garrafas e latas nas águas dos rios e mares. 

 Economizar energia elétrica apagando luzes e tomando banhos 

rápidos. 

 

3 – Escreva uma frase contando como você pode contribuir para proteger 

o meio ambiente. (1,0) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

MEU CORPO SAUDÁVEL 

 

Do meu corpinho vou cuidar                     Manter-me limpo e alimentado 

Para a saúde conservar                           Para não ficar adoentado!           

Tomar banho todo dia                              Comer frutas e legumes 

E meus dentinhos escovar!                     Tudo muito bem lavado! 

                                        Isabel Cristina Soares 

 

4 – Marque as alternativas corretas. (2,0) 

Estes são hábitos que contribuem para uma boa saúde: 

(   )  tomar banho todos os dias; 

(   )  usar o mesmo fio dental que outra pessoa usou; 

(   )  limpar as unhas todos os dias; 

(   )  escovar os dentes uma vez por semana; 

(   )  manter os cabelos limpos; 

(   )  escovar os dentes de manhã e após as refeições. 

 



 

5 – Para sermos saudáveis, devemos cuidar do nosso corpo. 

      Complete as frases com as palavras abaixo. (2,0) 

 

alimentos  -  casa  -  unhas  -   mãos -  banho 

  

a) Manter as ___________ sempre limpas. 

b) Tomar _____________ todos os dias. 

c) Manter as ___________ curtas e limpas. 

d) Lavar os ____________________. 

e) Manter sua ______________ sempre limpa. 

 

6 – Você sabia que uma alimentação saudável previne várias doenças, 

ajuda a melhorar o humor, além de dar força e energia para brincar o dia 

todo? Por isso é muito importante comer frutas, legumes e verduras.  

      Pinte os alimentos saudáveis. (1,0)  



 

As frutas são fundamentais para uma alimentação saudável e devem ser 

consumidas diariamente. Elas fornecem vitaminas, minerais e diferentes 

fibras alimentares. 

 

7 – Relacione cada fruta ao seu nome. (1,2) 

 

 1 -         (    )  morango 

          

 2 -         (    )  banana 

          

 3 -         (    )  uva 

          

 4 -         (    )  abacaxi 

          

 5 -         (    )  maçã 

           

 6 -         (    )  limão 

 

 

 

 


