
Colégio Pedro II – Campus Tijuca II - Ciências – 6 º Ano / 2020 - Prof.ª Aline 
Atividade Complementar 5: Montando a Atmosfera da Terra 

Nome: _________________________________________________________Turma:___________Data:___________ 
 
 

A atmosfera da Terra é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Mas o que é ar? 

O ar que respiramos é uma mistura de gases em diferentes quantidades: 78% é gás nitrogênio; 21% é gás 

oxigênio e 1% são outros gases, incluindo o gás carbônico. Então, quando falamos “ar” não nos referimos apenas ao 

gás oxigênio! 

 É importante destacar que a composição da atmosfera da Terra é única no Sistema Solar, permitindo a 

existência da vida tal como a conhecemos. 

A composição da atmosfera muda conforme se distancia da crosta terrestre, tornando-se cada vez mais 

rarefeita. Podemos pensar na atmosfera como camadas que se sobrepõem. Vamos montar as camadas da atmosfera 

de acordo com o texto e orientações encontradas na página seguinte. 
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Colar o nome da 1ª 

camada 

Colar o nome da 2ª 

camada 

 

Colar o nome da 3ª 

camada 

 

Colar o nome da 4ª 

camada 

 

Colar o nome da 5ª 

camada 

 

M
 



Texto: 

1ª Troposfera: é a primeira camada de ar e onde vivemos. Nela ocorrem todos os fenômenos meteorológicos 

como ventos, furacões, chuva, raios, temporais, ondas de calor e frentes frias. É a camada onde voam os aviões. À 

medida que aumenta a altitude na troposfera o ar se torna mais rarefeito.  

2ª Estratosfera: é a segunda camada de ar. Nesta camada não há fenômenos meteorológicos, sendo mais 

calma. Nela existe a camada de ozônio. 

3ª Mesosfera: é a terceira camada. Quando os meteoros entram em nossa atmosfera eles se incendeiam ao 

cruzar a mesosfera em alta velocidade. Esse fenômeno chama-se de estrela cadente.  

4ª Termosfera: é a quarta camada. Essa camada contém a ionosfera, uma camada que concentra uma 

grande quantidade de íons (partículas carregadas de eletricidade), que possibilitam a reflexão de ondas de rádio. É 

na ionosfera que acontece também um fenômeno luminoso chamado aurora. 

5ª Exosfera: é o limite entre a atmosfera e espaço sideral. Onde orbitam os satélites artificiais. 

 

 

Sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-VpwDlndCKo&t=65s 

 

Sugestão de texto: 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm 

 

 

 

Orientações:  

1º Colorir o planeta Terra. 

2º Recortar o nome das camadas a seguir e colar nas respectivas camadas ilustradas acima. 

 

 
 
 
3º Pintar e colar as imagens a seguir nas respectivas camadas em que são encontradas. 
 

    
Satélites artificiais Meteoro 

 

 

 

 
 
  

 

Avião Tempestade Chuva Furacão 

 
4º Pintar a camada de ozônio de laranja.  
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