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ATIVIDADES 
CIÊNCIAS 9° ano 

 
 

 
 
 
Atividade 1. Desenvolvimento (in)sustentável  
 
Assista à reportagem no link: https://www.youtube.com/watch?v=Vooxnf92VJw, ou 
digite no Youtube a busca: “Poluição por chumbo”, selecionando a reportagem do 
programa do  Fantástico com o título: (ESCORIA) É NA BAHIA, NO SANTO AMARO, 
PROCESSAMENTO DE CHUMBO POLUIÇÃO SEM CONTROLE. 
 
Para complementar, assista também ao vídeo do link:  
https://www.youtube.com/watch?v=TIUZGv0YoVA  ou digite na busca do youtube o título: 
“ Moradores de Nova York entram em alerta para água contaminada por chumbo”. Se trata de 
uma reportagem do Fantástico da TV Globo. 
 
 
Após assistir aos vídeos, volte ao livro e leia os textos das páginas 14 e 15, que já 
iniciamos em nossas aulas, para conhecer outros metais poluentes importantes. 
 
Depois da leitura e de assistir ao vídeo indicado, faça o que se pede: 
 

1. Pesquise quais equipamentos presentes no nosso dia a dia contém chumbo. 
Escreva no topo o nome do metal e logo abaixo dele os nomes dos 
equipamentos. 
 

2. Reserve uma parte da folha para escrever ou colar informações sobre os males 
que o chumbo promove no corpo e no ambiente. 
 

3. Disponha as informações de maneira organizada na folha. Para os demais 
elementos que iremos estudar, faça o mesmo, tentando seguir o mesmo 
padrão. A ideia é que cada aluno construa uma espécie de portfólio ou um 
“livrinho” informativo, com cada elemento em uma página.  
 

4. Ao concluir a atividade com o chumbo, faça o mesmo com outros metais que 
você tenha encontrado nas suas pesquisas.  
 

5. Identifique na tabela periódica onde está localizado o elemento químico 
Chumbo (Pb) e registre na página as características como o Z e A, família e 
período. 

 
VOLTEMOS AO LIVRO... 
 
Responda às questões 1 a 5 da página 20 do livro. Perceba que a temática do 
desenvolvimento sustentável se soma aos conhecimentos de química dos elementos 
que temos discutido. 
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“Investir em conhecimentos rende sempre melhores juros” (Benjamin Franklin) 



Atividade 2: Soluções sustentáveis. 
 
No livro há uma leitura complementar sugerida na página 24, com o título: “O fim dos 
copos e pratos descartáveis. Leia-o e responda às questões que seguem ( de 1 a 4). 
Escreva suas respostas no seu caderno. 
 
As atividades 1 e 2 são fundamentais para prosseguirmos nas próximas atividades. 
Não deixe de fazê-las, ok?  
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