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NÃO HÁ NECESSIDADEDE REALIZARA IMPRESSÃO

DESTEMATERIAL.

ASATIVIDADESNÃO SÃOOBRIGATÓRIAS.

OS ALUNOSIRÃO REVERESTASATIVIDADES

NAVOLTAÀSAULAS.

VAMOS COMEÇAR!





O que é o Meio Ambiente?

O meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores

físicos,biológicose químicosquecercaos seresvivos,

influenciando-ose sendoinfluenciadopor eles. Podeser

entendidotambémcomo o conjuntode condiçõesque

permitemabrigare regera vida emtodasassuasformas

- osecossistemasqueexistemnaTerra.
Wikipédia 

Fonte da imagem: https://fia.com.br/blog/meio - ambiente/

https://fia.com.br/blog/meio-ambiente/


Querida aluna e querido aluno:

Em temposde pandemiasuavida estábem

diferente,nãoémesmo?Precisamosficar em

casa, nos protegendo e cuidando das

pessoas que amamos. Para que você

continue aprendendo, preparamos um

material bem legal, que você poderá

aprenderesedivertir.

https://br.freepik.com/fotos - premium/maos - de- criancas - plantando - arvore - jovem -
em - solo- preto - juntos - como - conceito - de- mundo - de- salvar_1770605.htm

https://br.freepik.com/fotos-premium/maos-de-criancas-plantando-arvore-jovem-em-solo-preto-juntos-como-conceito-de-mundo-de-salvar_1770605.htm


Algumas dicasimportantes para que vocêtenha uma rotina

deestudos:

-Estudetodososdiasumpouquinho.

-Sepossível,tenhaumlugarsilenciosoparaseusestudos.

-Soliciteaajudadesuafamíliaoualgumadulto.

-Resolva as atividadesde Portuguêse de Matemáticacom

bastanteatenção.

-Para ficar cada vez melhor e bem informado, sempreque

possível,pratiquea leitura de um livro ou outrasformas de

leituradeseuinteresse.

- Aproveiteessetempoe cuidedo meio ambiente: planteuma

árvore,umaflor...



Você sabe o que é um cartaz?

O cartaz é um gênero textual, marcado especialmentepela função

informativa, bem como pela funçãoapelativa. Existe uma sériede gêneros

textuais, utilizadosparatransmitirmensagens; dentreos diversosexistentes,

o cartaz éumdosmaiscomuns,poisé frequentenosdepararmoscomele.



Leia o cartaz abaixo:  

Fonte: https://noticiasdeararas.com.br/2020/06/pit-stop-ambiental-ira-arrecadar-produtos-para-animais-abandonados--receber-residuos-eletronicos

https://noticiasdeararas.com.br/2020/06/pit-stop-ambiental-ira-arrecadar-produtos-para-animais-abandonados--receber-residuos-eletronicos


Atividade 1.

Responda as perguntas abaixo, em seu caderno.

a) Qual o assuntodesse cartaz? 

b) Qual frasefoi escrita de forma destacadapara chamar a atenção do leitor? 

c) Quando e onde ocorrerá o evento divulgado? 

d) Qual secretaria está promovendo esse evento?

e) Quais produtos serão entregues voluntariamente?

f) Quais produtos serão arrecadados? C
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https://ensinarhoje.com/dia-do-meio-ambiente-atividade-com-folheto


Atividade 2

Localize, no cartaz,  a palavra eletroeletrônicos. Note que tem um asterisco (*) próximo a 

essa palavra. Para que serve esse asterisco? Faça a atividade em seu caderno. 

(A) Deixar a palavra mais chamativa. 

(B) Informar que eletroeletrônicos são perigosos. 

(C) Indicar que há uma informação extra relacionada aos eletroeletrônicos. 

(D) Indicar que não há nenhuma informação a acrescentar

Crédito - https://ensinarhoje.com/dia - do- meio - ambiente - atividade - com - folheto

https://ensinarhoje.com/dia-do-meio-ambiente-atividade-com-folheto


Atividade 3

Copie a questão abaixo, em seu caderno, para responder.

No cartaz encontramos a seguinte informa«o: ñexceto l©mpadas, pilhas e bateriasò.

O que significa a palavra exceto? 

(A) alguns.

(B) inclusive.

(C) menos.

(D) todos.



Atividade 4 

Observe bem a figura abaixo:

- O queseráqueestáacontecendo?

- Por que seráque a árvore estácom uma

carinhatãotriste?

- O quesignificaesseSOSemsuasfolhas?

- No fundo da imagem, o que está

acontecendo?

Com essasinformações,monteuma história

quepossaservirdealertaparapreservaçãode

nossoambiente.


