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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Cadeias alimentares simples Microrganismos. 

 

A IMPORTÂNCIA DO SOL PARA OS SERES VIVOS 

 

Quase todos os seres vivos dependem da luz do Sol para sobreviver. Os vegetais, por exemplo, 

só conseguem realizar a fotossíntese com a presença de luz. Todos os vegetais possuem 

pigmentos que conseguem captar a luz solar e realizar a fotossíntese. O pigmento mais conhecido 

é a clorofila, que dá a cor verde a alguns vegetais. Quando os vegetais realizam a fotossíntese, 

eles produzem glicose, que é um açúcar utilizado como fonte de energia tanto pela planta quanto 

pelos outros seres vivos que a consomem. Quando algum ser vivo consome uma planta, ele está 

também consumindo glicose e, em consequência, absorvendo energia. 

A luz solar pode variar de intensidade dependendo da época do ano. No outono e no inverno, os 

dias são mais curtos e temos a luz solar por menos tempo. Na primavera e no verão, os dias são 

mais longos e temos a luz do Sol por mais tempo. 

A primavera é a estação do ano na qual a 

quantidade e a intensidade da luz solar são 

maiores e, como consequência, a 

temperatura aumenta. Com isso, várias 

espécies de plantas florescem deixando as 

paisagens mais bonitas. Quando essas 

plantas florescem, elas produzem 

descendentes que são sementes e frutos. 

Com tantos frutos e sementes disponíveis, os 

animais aproveitam e também se 

reproduzem.  

A luz do Sol também é muito importante para nós humanos. Os nossos ossos precisam da 

vitamina D para que fiquem fortes. E essa vitamina é ativada somente se nós tivermos exposição 

ao sol. 
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Sabendo da importância da luz solar para os seres vivos, responda em seu caderno: 

 

1- O que ocorre com os vegetais no processo de fotossíntese? 

  

  

 

 

2- Siga os números pares na ordem e descubra qual é a estação do ano em que várias 

espécies de plantas florescem, deixando as paisagens mais bonitas. Em seguida, escreva 

em seu caderno. 

 

 

 

3- A luz do Sol também é muito importante para nós humanos. Os nossos ossos precisam de 

uma vitamina ativada somente se nós tivermos exposição ao sol. Qual seria essa 

vitamina? 

  

  


