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DA NATUREZA 6° ano



Queridos Alunos!

Bom dia, boa tarde ou boa noite!

Nós, professores de ciências da Rede Municipal de Ensino de 

Taubaté, preparamos atividades para que você possa continuar 

estudando sem sair de casa e é claro que precisamos da sua 

parceria. Podemos estar afastados da escola, porém sua 

aprendizagem não pode parar! Esta semana vamos dividir nosso 

estudo em dois dias! Então, “bora lá” organizar seus horários de 

estudo! 

Esperamos que vocês estejam bem!



(EF06CI11) - Identificar as diferentes camadas

que estruturam o planeta Terra (da estrutura

interna à atmosfera) e suas principais

características.

(EF06CI12A) - Identificar diferentes tipos de

rocha relacionando a formação de fósseis a

rochas sedimentares em diferentes períodos

geológicos.



Atividades

1 – (Projeto Araribá – Geografia – adaptado) “A Terra apresenta basicamente três 

camadas que representam diferentes espessuras e temperaturas. A temperatura 

aumenta de fora para dentro, impossibilitando a presença humana nas 

profundidades do interior. ” 

De acordo com o que você aprendeu e com o texto acima, identifique as camadas 

que formam a TERRA:

A - ______________________________________

B - _______________________________________

C -_________________________________________



2 - Dependendo da maneira como se formaram, as rochas podem ser classificadas 

em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Faça uma pesquisa sobre cada tipo 

e preencha a tabela abaixo:

Magmáticas Metamórficas Sedimentares

Como se

formam?

Dê

exemplos.



3 - A biosfera inclui todos os ecossistemas que estão presentes desde as altas

montanhas (até 10.000 m de altura) até o fundo do mar (até cerca de 10.000 m de

profundidade) […]. Na biosfera, portanto, o ar, a água, o solo, a luz são fatores

diretamente relacionados à vida. As três principais camadas que compõem a

biosfera são:

a) geosfera, criosfera e exosfera.

b) endosfera, astenosfera e litosfera.

c) ecosfera, hidrosfera e geosfera.

d) litosfera, atmosfera e hidrosfera.

e) hidrosfera, antroposfera, ecosfera. 



Bons Estudos !

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EPP-Equipe de Práticas Pedagógicas

e

Professores da Rede Municipal de Ensino

eppseed@gmail.com


