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Semana de 01/06/2020 a 05/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base 

no contexto da frase ou do texto. 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.).  

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e 

com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, 

como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
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1.Como era a cidade de Isabela? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2.O crescimento da cidade causava um grande problema. Que problema era esse? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Que ideia teve Isabela? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Na sua opinião, quais atitudes poderiam ter sido tomadas para mudar a situação da cidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Reescreva as frases abaixo, dando os sinônimos das palavras grifadas: 

a) A cidade crescia desordenadamente. 

b) O céu azul contrastava com as nuvens branquinhas. 

 

6.Ilustre o texto abaixo: 
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                   No seu caderno: 

  

Elabore um texto sobre o meio ambiente considerando o último parágrafo do texto “DIA 

MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE” e a imagem. 
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“A reciclagem e o meio ambiente” 

 

Uma das principais ansiedades dos centros urbanos é a quantidade do lixo 

produzido pela população. Esta questão representa um dos maiores desafios a ser 

enfrentado, pois além dos problemas relacionados aos catadores dos lixões, à falta 

de espaço para acomodação dos resíduos, deve também ser levada em conta a preservação do 

meio ambiente. A atitude de reciclar diminui a quantidade de lixo a ser tratada e eliminada, e 

colabora para a diminuição da extração de matérias-primas necessárias à produção de novos bens 

de consumo. Afinal, adotar a educação ambiental, colocando os resíduos recicláveis nos locais 

devidos, não nos custa nada e ainda promove uma melhor qualidade de vida para toda a população. 

Ter uma vida mais saudável depende tanto de uma política pública de serviços ambientalmente 

apropriados de limpeza urbana quanto da atitude da população. Poderemos verificar uma notável 

diferença nos resultados finais deste investimento, partindo da prática da teoria dos 3 R’s, que 

significam: Redução, do uso de matéria-prima e energia e do desperdício nas fontes 

geradoras, Reutilização dos materiais e a Reciclagem. 

Este procedimento de separação dentro da metodologia dos 3 R’s, se torna cada vez mais eficiente 

e imprescindível para um modo de vida mais saudável e responsável. Pois, além da preservação 

dos recursos naturais do meio ambiente, a reciclagem se torna socialmente importante, desde o 

momento e que gera emprego e renda para catadores de rua e dos lixões. 

 

O que é a reciclagem?  

A reciclagem é o efeito de um conjunto de técnicas que tem o objetivo de reaproveitar e reutilizar 

os resíduos de substâncias em seus ciclos de produção. Atualmente encontramos várias 

alternativas de reaproveitamento destes materiais em confecções de produtos artesanais, 

vestuário, acessórios, etc. Com a reciclagem, reduzimos a quantidade de lixo encaminhado ao 

aterro sanitário com consequente aumento da sua vida útil; reduzimos os impactos ambientais 

durante a produção de novas matérias primas; reduzimos o consumo de energia elétrica e a 

poluição ambiental; e também, ampliamos o desenvolvimento econômico pela geração de novos 

empregos na operacionalização dos materiais recicláveis e na expansão dos negócios relativos à 

reciclagem. 
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Quais são os materiais que podem ser reciclados? 

Materiais como o papel, plástico, metal e vidro podem ser reciclados. É importante lembrar que 

todos esses itens devem estar limpos, ou seja, não devem conter nenhum tipo de resíduo orgânico 

para garantir a qualidade do produto, por isso devem ser lavados antes de enviá-los para a 

reciclagem. Quanto maior a qualidade, maior o valor comercial, portanto, a coleta seletiva é a opção 

correta para que o lixo esteja em boas condições de reciclagem. A reciclagem recupera matérias-

primas, evitando que, para a produção de novos produtos, sejam tiradas da natureza. A coleta 

seletiva é uma alternativa ecologicamente correta. E para que essa coleta seja feita de forma eficaz, 

o lixo deve ser depositado em lixeiras separadas por cores para a melhor identificação do lixo. A 

seguir temos uma tabela com as cores padronizadas dos recipientes de resíduos.  

 

Tabela dos containers de reciclagem: 
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Qual é o tempo que estes materiais levam para se decompor? 

 

Quanto vale o lixo coletado? 

 

 

 

  

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                         

          Para jogar no computador! 

http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer                

http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
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     Vamos calcular?  

A) No texto estudado, encontramos uma tabela com o preço de 

alguns materiais recicláveis. Calcule quantos quilos de jornal limpo 

deve ser vendido para arrecadar a quantia de R$ 135,00.    

 

B) Qual a cor do contêiner onde colocamos metais para reciclagem? 

  

 C) Em uma gincana, uma das provas é vender lixo para reciclagem. Por sorteio a equipe “A” 

deveria recolher papel branco e a equipe “B” pet de óleo, vence a prova a equipe que conseguir a 

maior quantidade em Kg. A equipe “A” arrecadou R$ 2,10 e a equipe “B”, R$ 2,04. Qual equipe 

venceu a prova?    

  

D) Quantos reais arrecadaremos se vendermos 32,5 kg de latinha de refrigerante para reciclagem? 

 

E) Sabe-se que 1 kg de latinha tem aproximadamente 68 unidades. Quantas latas têm em 3,5 kg?    

  

F) Qual a cor do contêiner onde colocamos papel para Reciclagem?   

  

G) Quantos quilos de garrafa pet têm que se vender para conseguir um valor aproximado ao 

arrecadado com a venda de 2 quilos de cobre?  

  

H) Quais materiais são depositados no contêiner de cor verde?  

 

I) De acordo com a tabela apresentada no texto sobre o tempo que os materiais levam para se 

decompor, quantos anos a goma de mascar (chicletes) demora a se decompor?   

  

J) Se você juntar 5 quilos de papel branco e vender, quanto receberá?  

  

K) Tenho 0,5 quilos de latinhas de alumínio para vender. Quantas latinhas eu tenho?  

 

L) As latas de achocolatado, extrato de tomate que usamos em nossa casa são de aço. Se 

juntarmos 10 quilos e vender, quantos pirulitos de R$ 0,05 compraremos?  
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Assista ao vídeo:                                                           

     

https://youtu.be/5Hdjj7v_L6k   

 

      Fique ligado! 

      Você já ouviu falar em Vik Muniz?  

Vik Muniz é um artista plástico brasileiro reconhecido internacionalmente 
que trabalha com materiais inusitados. Suas criações carregam uma forte 
preocupação social e com o futuro do meio ambiente. Instalado nos Estados Unidos desde a sua 
juventude, atualmente os trabalhos de Vik Muniz estão espalhados pelos quatro cantos do planeta. 
Dentre as diversas obras feitas pelo artista, se destaca o trabalho feito com lixo. 
                                          

         

 

 

 

 

 

 

Conheça outras iniciativas culturais e artísticas que 

transformam o meio social, acessando o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=y9sxzNZbLY8 

https://youtu.be/5Hdjj7v_L6k
https://www.youtube.com/watch?v=y9sxzNZbLY8

