
 

 

 

 

 

BLOCO DE ATIVIDADES – PERÍODO 27 A 31 DE JULHO DE 2020 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM I 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 

ESCOLA: _______________________________________ 

NOME: _________________________________________ 

PERÍODO: 27 A 31 DE JULHO DE 2020 
 

Olá turma querida do 5º ano! 

Neste Bloco de Atividades você lerá com sua família uma Charge. 

A Charge é o gênero textual no qual o autor expressa sua visão dos fatos por 

meio de caricaturas. Tem finalidade de ilustrar, por meio da sátira e do uso do 

humor, os acontecimentos atuais que despertam o interesse público. A charge 

pode vir com um ou mais personagens.  Podendo conter ou não legendas e 

balão de fala. 

 

ATIVIDADE 1 – 27 DE JULHO DE 2020 
 

Você ou alguém da sua família já leu uma Charge? Reúna-se com sua família e 
comecem a leitura da imagem com atenção e empolgação! 
 

 
FONTE: http://www.arionaurocartuns.com.br/2016/04/charge-lixo-no-mar-poluicao.html 

http://www.arionaurocartuns.com.br/2016/04/charge-lixo-no-mar-poluicao.html
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1) Qual o assunto tratado no texto? 

_______________________________________________________________ 

 

2) Marque apenas a alternativa correta. A charge em análise faz crítica: 

A) Às atitudes inconsequentes das pessoas que jogam lixo no mar. 

B) Ao mau serviço prestado pelas empresas de limpeza. 

C) Ao desperdício de tempo e de dinheiro gastos em limpezas inúteis. 

 

 

ATIVIDADE 2 – 28 DE JULHO DE 2020 

 

Releia o texto da página 1 e continue marcando apenas a alternativa correta. 

 

3) O objetivo principal da charge em análise é: 

A) Fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. 

B) Promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas 

crianças. 

C) Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. 

 

4) Através do uso da linguagem não verbal, que pode muitas vezes surgir como 

principal recurso de comunicação em uma charge, o autor chargista Arionauro 

faz referência ao seguinte evento: 

A) Guerra entre as pessoas. 

B) Violência nas cidades do Brasil. 

C) Poluição ambiental brasileira. 

 

5) Observe com detalhe a charge da página 1, converse com sua família sobre 

o que você leu e explique o motivo de tanto lixo nos mares, rios e lagos do 

Brasil. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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6) Agora é a sua vez! Converse com a sua família, descubra o que eles sabem 

sobre poluição ambiental. Depois, faça uma pesquisa sobre a poluição 

ambiental e escreva o que deve ser feito para diminuir os efeitos devastadores 

dessa poluição nos rios, mares e nos oceanos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 3 – 29 DE JULHO DE 2020 

 

Você sabia? 

Que o Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo? 

Que, no ano 2020, a população brasileira deve ultrapassar os 209 milhões de 

habitantes e, quando se trata de produzir lixo, nós, brasileiros, estamos a todo 

vapor? 

Que cada pessoa produz, em média, de 800 gramas a 1 kg de lixo por dia, ou 

de 4 a 6 litros? 

Que, no Brasil, são produzidas, diariamente, cerca de 255 mil toneladas de lixo 

(dado referente ao ano de 2018), sendo que a cidade de São Paulo é a que 

mais produz lixo no país, com cerca de 19,3 mil toneladas por dia?  

Que isto significa que, em São Paulo, são geradas aproximadamente 15.000 

toneladas de lixo por dia ou 75.000.000 de litros por dia? 

 
FONTE: http://www.revistamuseu.com.br/ 

 

Agora, com base na charge da página 01 responda as questões abaixo: 

Se ligue na dica! 

 

1 QUILOGRAMA (kg ) = 1000 gramas (g) 

 

 

http://www.revistamuseu.com.br/
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7) Em sua opinião, quanto cada o saco contendo lixo pesa?  

       PEIXE 1                                                                 PEIXE 2 

        ________________                                   ______________ 

 

8) Que peixe que retirou mais lixo do mar? 

_______________________________________________________ 

 

9) Baseado na sua resposta da questão 07, qual o total de lixo retirado do mar 

pelos dois peixes? 

_________________________________________________________ 

 

10) Observando a resposta da questão 08, quantos gramas de lixo foi retirado 

do mar pelos peixes? 

__________________________________________________________ 

 

1 quilometro(KM) = 1000 metros 

 

11) Você sabia que a extensão do litoral brasileiro é de aproximadamente 

7.408 km? Podemos afirmar que a extensão do litoral brasileiro em metros é: 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 – 30 DE JULHO DE 2020 

 

O plástico é, de longe, o resíduo mais presente e tende a permanecer nos 

oceanos e rios por anos, já que na maioria dos casos não são biodegradáveis. 

Ao se transformar em micro plástico, ele é engolido por animais, entra na 

cadeia alimentar e se torna prejudicial tanto para a biodiversidade marinha 

quanto para quem se alimenta dela. 

 
FONTE: https://www.natura.com.br/blog/sustentabilidade/lixo-nos-oceanos-como-acabar-com-esse-problema-e-

reverter-os-impactos 
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Resolva os desafios abaixo: 

 

12) O trabalho do Gari é de grande importância para nossa cidade e para seus 

moradores. Nesse momento de pandemia a carga horária de alguns 

trabalhadores foi reduzida. Se o gari trabalha diariamente das 6h30m às 14h, 

quanto tempo ele trabalha por dia? 

__________________________________________________________ 

 

Você sabe para onde vai o lixo que o gari recolhe nas praias, ruas e bairros da 

cidade de Salvador? Vamos começar por sua casa? 

Observe a quantidade de lixo produzido durante o dia em sua casa e a maneira 

como esse lixo é descartado. Depois, registre no caderno as observações feitas 

em casa e mostre a sua professora ou professor no retorno das aulas. 

 

13) Agora, faça uma estimativa de quantos quilos, sacolas ou sacos de lixo são 

produzidos diariamente em sua casa. 

__________________________________________________________ 

 

14) Será que, em sua casa, há muita produção de lixo? Sua família faz  

reciclagem no lixo produzido em casa? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

15) Resolva o problema em seu caderno e mostre a sua professora ou seu 

professor no retorno das aulas. 

A partir das aprendizagens do seu filho na escola, D. Maria começou a reciclar 

o lixo de casa e vender na cooperativa do seu bairro as latinhas de alumínio, as 

garrafas de plásticos e caixas de papelão que recolhe durante a semana. 

Nessa cooperativa 1kg de alumínio custa R$ 3,70 e 1kg de plástico custa R$ 

1,80. Ela vendeu 4kg de alumínio e 3kg de plástico. Quanto ela recebeu por 

essa venda? 
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ATIVIDADE 5 – 31 DE JULHO DE 2020 

 

Para ler, pensar e conversar! 

Você e sua família já pararam para pensar na quantidade de lixo que é 

produzido da hora em que acordamos até quando vamos dormir? Será que 

tudo que jogamos fora é lixo? 

O lixo é um problema gritante que a sociedade vem enfrentando! Cada vez 

mais, vem aumentando a quantidade de lixo em todo lugar, e quem paga por 

isso somos nós, seres humanos. Atualmente o lixo doméstico é um dos 

principais responsáveis pela poluição ambiental. As embalagens são 

frequentemente encontradas nas ruas, oceanos, parques, rios e praias, 

poluindo o ambiente, entupindo bueiros, provocando enchentes, favorecendo a 

proliferação de doenças e ameaçando a vida de pessoas e animais. E o que 

faremos para contribuir com a diminuição da produção diária de lixo doméstico? 
 

Você já ouviu falar em sociedade de consumo e consumo responsável? O que 

você já sabe sobre esse assunto? 
 

16) Registre abaixo tudo o que você sabe sobre sociedade de consumo e sobre 

consumo responsável. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

17) Agora, caso tenha acesso a internet, assista ao vídeo com sua família 

através do link abaixo e registre tudo o que você aprendeu sobre esse assunto. 

Clique para encontrar pistas: https://www.youtube.com/watch?v=KlV3ASpM19M 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Até a próxima semana! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlV3ASpM19M

