
 

Escola Saber Viver 

Aluno(a):___________________________________________________ 

Data: ___/____/______ 

 

Olá meus amores! 

Vamos com as nossas atividades! 

 

Segue um texto complementar para imprimir e colar no caderno ou copiar no 

caderno. 

As plantas 

As plantas são seres vivos que fazem parte do reino PLANTAE ou reino dos 

vegetais. Elas se destacam por serem formadas por muitas células e em sua 

grande maioria, realizarem a chamada fotossíntese, que garante a produção do 

seu próprio alimento, o qual é necessário para o seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Algumas plantas, por exemplo, apresentam tamanho de poucos centímetros, 

como os musgos, enquanto outras, como a sequoia, a araucaria podem atingir 

grandes alturas. Além da diferença de tamanhos, esses seres vivos diferenciam-

se pela presença ou não de flores, pelas diferenças entre suas cores e por outras 

características. 

As plantas possuem cinco partes básicas :raiz, caule, folha, flor e frutos, cada 

uma delas com uma importante função. Mas nem todas as plantas possuem 

sementes, flores e frutos. 

Assim como os animais as plantas têm funções diferenciadas, elas constituem a 

base da cadeia alimentar, fazem parte da alimentação humana e de outros seres 

vivos, servem de abrigo para uma série de seres vivos e estão relacionadas com 

outras funções importantes, como a liberação de oxigênio para a atmosfera, 

captação do gás carbônico, além de evitarem a erosão do solo e manter a 

umidade relativa do ar. 

As plantas também apresentam importantes funções econômicas. A madeira por 

exemplo, é usada na fabricação de casa e móveis, e a celulose um produto obtido 

das plantas, é usado na fabricação do papel, e além disso tudo as plantas 



oferecem produtos importantes para a fabricação de medicamentos e cosméticos 

(cremes, hidratantes, shampoos etc.) 

 

Atividades para fixarem e copiarem e responderem no caderno. 

 

1-O que são plantas e a que reino pertencem? (3L) 

2-Complete com atenção. 

As plantas realizam a chamada fotossíntese, que(3L) 

3-Quais as características que as plantas se diferenciam? (5L) 

4-Quantas e quais são as partes básicas das plantas? (2L) 

5-Informe quatro funções diferenciadas das plantas. (4L) 

6-As plantas também apresentam importantes funções econômicas. Dê dois 

exemplos. (4L) 

7-Quais são os grupos de plantas que são citados no livro? (2L) 

8-Dê as características das plantas abaixo. 

a) Musgos (5L) 

b) Samambaias (4L) 

c)Pinheiros (5L) 

d)Plantas com flores e frutos (4L) 

9- Complete de acordo com o livro. 

   Muitos _, como a __, retiram seu __ da flor, e vários outros __ incluindo o __, 

utilizam seu __ na ___. 

 

10- Cole ou desenhe e pinte seis imagens de plantas que você conhece 

identificando-as. 


