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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 24 

Professoras: Luciana/Laís/ Mª Elisabete, 
Abigail e Claudia 

Data: 30/08/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 06/09/2021 

✓  Em seu caderno faça com capricho o cabeçalho e anote a matéria Língua Portuguesa,; 
✓ Analise com atenção os dados e depois faça o que se pede. 

✓ Toda segunda feira, você deverá enviar um áudio de devolutiva da sua leitura realizada no fim de 

semana. 

 

ATIVIDADE 1  – Grave um áudio sobre o que você entendeu da leitura realizada referente a 

semana 23. Ficaremos muito felizes com sua devolutiva! 

ATIVIDADE 2 – LEIA O TEXTO: 

SLIME A NOVA FEBRE ENTRE AS CRIANÇAS 

     

Slime: será que essa massinha é segura para as crianças? 
Especialistas alertam que é preciso cuidado para produzir o slime, pois pode causar irritação 
nos olhos e pele dos pequenos. Se você tem filhos, é bom ficar de olho se eles quiserem 
fazer a receita. Afinal, a melhor forma de evitar que acidentes aconteçam é conhecer o 
universo deles. 
De onde surgiu o slime 

A palavra slime, em inglês, significa algo viscoso ou pegajoso, mas atualmente ganhou 

popularidade ao dar nome à nova febre da criançada 

O Slime surgiu na década de 80 como um brinquedo que buscava fazer referência a um 

fantasma que tinha aspecto verde e gelatinoso do filme Ghostbuster? (Caça-Fantasmas). O 

personagem também se chamada Slime no filme.Desde aquela época o Slime passou a ser 

comercializado como um brinquedo. No entanto, com a disseminação das informações na 

internet, começaram a surgir vídeos com receitas para fazer em casa, especialmente em 

plataformas digitais como Youtube e Instagram. 
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Do que é feito o slime 

Os ingredientes que costumam compor o Slime são: cola, bicarbonato de sódio, espuma de 

barbear, sabão em pó e líquido e corantes. Existem diferentes tipos de receitas e nem todas 

usam os mesmos ingredientes, mas de forma geral esses são os itens usados para a 

produção do brinquedo. Segundo o professor de Química da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie Rogério Aparecido, também doutor em saúde pública, de forma geral não há 

problema em os materiais do slime terem contato com a pele da criança. No entanto, é 

importante se atentar à medida de cada um. "O fato de ter cola requer atenção dos pais. Cola 

branca é feita à base de PVA e em contato com a pele pode causar irritação nos olhos e na 

pele. Da mesma forma, a espuma de barbear também pode causar irritação na pele e nos 

olhos", explica Aparecido. 

A dermatologista Mariana Paschoaleto Badaró alerta que é importante ter cuidado para que 

a brincadeira não prejudique a saúde da criança. "A pele das crianças ainda está em 

desenvolvimento e, portanto, elas são mais suscetíveis ao aparecimento de lesões 

inflamatórias e irritativas, por exemplo quando em contato com substâncias que a pele da 

criança não está acostumada a ter contato e podem ser usadas no slime", ressalta. De 

acordo com ela, é necessário que os pais fiquem atentos às crianças que têm atopia ou 

dermatite atópica. "A barreira cutânea e a pele nessas crianças são mais sensíveis. Com 

isso surge o eczema, que são pequenas placas vermelhas que coçam e causam sensação 

de ardor". Segundo ela, os locais mais comuns em que se manifestam são as dobras dos 

braços e das pernas, mas também podem se manifestar ao redor dos olhos, na face e couro 

cabeludo. 

Slime é realmente seguro? 

Um episódio triste tem deixado os pais preocupados em relação ao slime. Nos Estados 

Unidos uma menina de 11 anos teve queimaduras de segundo e terceiro grau nas mãos 

após fazer o slime.  De acordo com a publicação, um dos motivos que fez com que a menina 

tivesse essa reação foi o contato prolongado com uma substância chamada Borato de Sódio 

ou Bórax. O bórax é um substância alcalina que pode ser encontrada em produtos de limpeza  

Disponível em:www.minhavida.com.br                                                           Fonte:https://leiturinha.com.br/blog/slime 
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ATIVIDADE 3 - RESPONDA:  

A) DE ACORDO COM O TEXTO QUAIS SÃO OS DANOS QUE PODEM SER CAUSADOS  

AO PRODUZIR SEU PRÓPRIO SLIME? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B) QUAL A ORIGEM DO SLIME? COMENTE: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

C) SEGUNDO A DERMATOLOGISTA MARIANA PASCHOALETO BANDARO QUAIS AS 

ÁREAS MAIS COMUNS EM SE MANIFESTAR AS IRRITAÇÕES OCASIONADAS PELO 

SLIME? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

D) QUAIS AS RECOMENDAÇÕES DADAS PELA DERMATOLOGISTA PARA QUE A 

BRINCADEIRA NÃO SE TORNE PREJUDICIAL A SAÚDE DA CRIANÇA? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

E) VOCÊ JÁ FEZ SLIME? ESCREVA SUA RECEITA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


