apresenta:
JUNTOS EM CASA:
Ciclo da água

JUNTOS EM CASA

Oi, pessoal! Vocês já ouviram falar no ciclo da água?
Pois bem, a água passa por alguns estados físicos. Ela
renova-se no planeta através de algumas etapas.

O sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Ele
esquenta uma parte da água que está nos rios,
mares, nas folhagens das plantas, nos corpos de
animais e das pessoas. Com seu calor o sol faz a
água evaporar lá para o alto do céu! Esse vapor de
água é levado pelo vento, cada vez mais alto na
atmosfera e cada vez mais longe...

Quando o vapor sobe para a atmosfera, encontra o ar
em temperatura mais baixa, fazendo com que o vapor
vire pequenas gotas líquidas ou até congele, criando
cristais de gelo, iniciando o processo de formação de
nuvens! E quando as nuvens estão bem cheias de
gotinhas elas ficam pesadas demais para se
sustentarem e começam a cair na forma de gotas.

Chamamos de chuva as gotas que caem das nuvens. A
chuva cai no mar, nos rios, no solo, nas plantas, em
todo o lugar! E, assim, fica novamente disponível para
ser aquecida pelo sol. Por isso, chama-se ciclo da
água na natureza! Será que as matas ciliares
interferem nesse ciclo?

VAMOS LAVAR AS MÃOS:

DICAS:
1- Limpe as mãos por pelo menos 20 segundos, abra a torneira e enxague. Lembre-se de fechar
bem a torneira.
2- Em ambientes que não disponha de acesso para lavar as mãos com água e sabão, pode-se
utilizar o Álcool em Gel 70%. Lembre-se que o Álcool em Gel não substitui a lavagem com água e
sabão.
3- Lembrem-se de colocar a máscara ao sair de casa, seguindo as recomendações da Secretaria
da Saúde.
VAMOS DEIXAR NOSSA CASA SAUDÁVEL?
Dica: Reaproveite a água da máquina de lavar roupa para lavar a calçada.
Fonte: http://nocta.com.br/blog/2020/03/18/qual-e-o-jeito-certo-de-lavar-as-maos/

