
Atividades domiciliares – 23/03 a 03/04 

6º ano 

Atividade 1: 

Leia:  

A partir da leitura da carta, reflita um pouco sobre o que você faz ou pode fazer para 

ajudar o planeta. Em seguida, escreva a sua carta ao Planeta apontando sua resposta 

e possíveis atitudes. 

Atividade 2: 

Leia o trecho a seguir: 

Quando se fala em posturas sustentáveis dentro de casa, a primeira – e talvez a única 

– coisa que vem à cabeça é fazer a separação de resíduos orgânicos e recicláveis. 

Filtrar o que vai para o aterro e o que será levado por cooperativas é importante, mas 

dá para fazer mais do que isso em prol do meio ambiente. A comida que sobra no 

prato, por exemplo, pode virar adubo em uma composteira. Já as embalagens e os 

restos de móveis, por sua vez, são matéria-prima para novos objetos. Essas e outras 

soluções práticas ajudam o meio ambiente e ainda por cima trazem um alívio para o 

seu bolso. 

- Pesquise o significado de sustentabilidade. 

- O que você entende por posturas sustentáveis? 

- Que atitudes você pode tomar dentro de casa para contribuir para um Planeta 

sustentável? 



Atividade 3: 

O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março e apresenta como objetivo 

colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse recurso natural. 

Como sabemos, a vida no planeta só é possível graças à presença de água, desse 

modo, cuidar das fontes de água é fundamental para a nossa sobrevivência. O corpo 

humano, por exemplo, necessita de água para diversos processos, como a 

manutenção da temperatura corpórea e o transporte de substâncias. 

Análise a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pense e reflita sobre a pergunta em destaque na imagem. Em seguida, produza um 

poema abordando o tema água e as suas reflexões.  

- Após a produção do poema, ilustre-o. 

 

 

 

 



Atividade 4: 

Leia a charge: 

 

- Que mensagem a charge apresenta? 

- Faça uma lista de medidas que devemos adotar em nosso dia a dia para evitar o 

desperdício de água. 

- Produza uma tirinha com 6 quadrinhos alertando as pessoas sobre o uso consciente 

da água em nosso cotidiano. 

 


