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 Faça o cabeçalho no caderno, coloque o nome da matéria e capriche na letra!  (imprimir é 

opcional) 

Atividade 1 - Leia o texto abaixo para você entender um pouco mais sobre de que forma os 

problemas ambientais podem afetar a saúde da população. 

Saúde e Meio Ambiente 

A organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não consistindo somente de ausência de uma doença ou enfermidade”. 

Já meio ambiente possui uma variedade de conceitos. Neste momento, o importante, é não se 

basear em uma ideia superficial, que limite a entender meio ambiente como natureza. O objetivo 

é ter um olhar mais amplo, que envolva os elementos naturais, artificiais (construídos pelo 

homem), culturais e nossa relação com tais elementos que compõe tudo a nossa volta. 

Você sabia que: 

 Mais de seis mil crianças morrem a cada ano, antes de completar cinco anos. E que diariamente, 

uma   média de cinco mil crianças morrem de doenças evitáveis relacionadas à água e 

saneamento. 

 Desde o ano 2000, vacinas de sarampo preveniram aproximadamente 15,6 milhões de mortes. 

 No mundo cerca de, 2,5 bilhões de pessoas não tem acesso a serviços de saneamento básico, 

como banheiro. 

 Várias doenças são agravadas devido ao contato com o ambiente insalubre. A diarreia é a 

segunda maior causa de mortes em crianças abaixo de 5 anos de idade, segundo a UNICEF. 

Como as condições do ambiente contribuem para disseminação de doenças? 
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Tudo no planeta Terra está interligado. Qualquer alteração no ambiente desencadeia, em maior 

ou menor grau, modificações nas cadeias biológicas, e propiciam o aparecimento ou 

reaparecimento de doenças. Temos alguns exemplos de doenças que apresentaram aumento de 

casos nas últimas décadas e estão relacionadas com alterações do ambiente, com uso dos 

recursos naturais e com destinação inadequada de resíduos produzidos pelas atividades 

humanas, como as destacadas a seguir.  

- Febre Maculosa 

- Leishmaniose 

 - Dengue  

- Cólera 

- Esquistossomose 

- Malária, entre outras 

E as pessoas, o que devem fazer para se prevenir dessas doenças? 

Cada pessoa pode fazer a sua parte, por exemplo, lavando cuidadosamente as mãos sempre que 

necessário, e manter sempre em dia a carteira de vacinação. 

Alguns exemplos de doenças que podem ser prevenidas com vacinas: sarampo, tétano e 

tuberculose.  

Agora responda: 

1-O que você considera como vida saudável? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2-Como você definiria bem-estar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3-De acordo com as informações apresentadas, por quais motivos tantas crianças têm perdido a 

saúde ou morrido? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4-Por que o saneamento é importante para a manutenção da saúde das pessoas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5-Dê três exemplos de doenças que estão relatadas no texto que tiveram aumento de casos nas 

últimas décadas, e que estão relacionadas com alterações do ambiente. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6-Faça a atividade com atenção e depois pinte o desenho. 

 



 

 

 

NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR AS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA 

 
 

    

E AGORA VAMOS FAZER UMA EXPERIÊNCIA BEM DIVERTIDA 

 

A experiência de hoje, fará com que você perceba como pode deixar uma água limpa, porém 

esta água não será própria para o consumo. É somente uma forma divertida de filtrar a água. 

Vamos lá?! 

Acesse o link para assistir ao experimento, lembrando que é sempre bom ter um adulto 

acompanhando você. 

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

Então, você precisará dos seguintes materiais: 

1 garrafa pet, 2 bolinhas de algodão, terra, areia, pedras grandes, pedras pequenas e água suja. 

Acompanhe o garotinho do vídeo e realize você também esta experiência. Mande a foto para sua 

professora, para já começarmos a organizar nossa Feira de Ciências do final do ano. 

Após realizar a experiência, faça um registro das suas observações:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

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

