
Gabarito do Roteiro de Estudos 

Por um mundo melhor...
3º e 4º anos

QUERIDO(A) ALUNO(A),

Esperamos que você, ao realizar as atividades do Roteiro de

Estudos POR UM MUNDO MELHOR, tenha aproveitado a

oportunidade de autoprendizagem, autoconhecimento e

reflexão que o material procurou proporcionar.

Para encerrar esse roteiro você já sabe o que tem que

fazer: a autocorreção orientada. Preparamos algumas dicas

para te auxiliar nessa etapa.

É importante lembrar que uma mesma situação pode

apresentar diferentes maneiras de ser resolvida . Sendo assim,

você deve ler e refletir sobre sua produção e não

simplesmente apagar e copiar as sugestões que

disponibilizamos aqui.

Esperamos que você conclua seu trabalho com sucesso!



Roteiro de Estudos

Por um mundo melhor
Bloco 1- primeiro dia: A Terra precisa de cuidados

1) Observe a imagem abaixo.

1) O que a menina está fazendo?

A menina está cuidando do globo terrestre. Ela põe a mão nele

como se estivesse medindo sua febre.

3) Como é a expressão do rosto dela? Na sua opinião por que

ela está com essa cara?

Essa é uma pergunta que envolve a sua opinião. Esperamos que

você seja capaz de perceber que a menina está com uma

expressão de preocupação, Seu rosto demonstra uma tristeza

de quem está percebendo que a situação não está muito boa. 

5) Por que o globo terrestre está todo enfaixado?

O  globo terrestre está enfaixado para demonstrar que está

doente, ou  machucado, ou que não está bem de saúde.

6) Escreva dois motivos que poderiam ser a causa do globo

terrestre está enfaixado e com um termômetro.

Essa pergunta também é de livre escolha, ou seja, você pode

optar por um motivo que,na sua opinião, esteja causando a

doença do globo terrestre. Podemos citar como exemplo as

queimadas, a poluição, o desmatamento, acúmulo de lixo, etc.



Roteiro de Estudos

Por um mundo melhor
Bloco 2- segundo dia:  Que menina é essa?

Você deve copiar as perguntas de 1 a 3 e responder no

caderno.

1) O que significa panorama? Para encontrar a resposta,

você pode consultar um dicionário ou então pesquisar o

significado dessa palavra no Google.

Panorama significa visão ampla, em todas as direções, sem

obstáculos e gerenciado de um ponto mais alto, de uma

área extensa; paisagem, vista.

2) Depois de encontrar o significado da palavra, explique o

que seria panorama mundial.

Panorama mundial seria uma visão geral da situação do

mundo, ou ainda um apanhado de situações que

descreveriam o mundo.

3) Qual foi a intenção de Mafalda ao pegar os cremes de

beleza de sua mãe e passar no globo terrestre?

Mafalda queria que o mundo ficasse mais bonito, pois o que

ela ouviu  na televisão não estava nada bom. Ela quis

melhorar a situação do planeta.



Roteiro de Estudos

Por um mundo melhor
Bloco 3-  terceiro dia:  Conhecer para preservar.

1) Após assistir ao vídeo, escreva o no seu caderno o que
é um bioma.

Bioma é a concentração de determinados seres vivos,
plantas e animais, que ocupam o mesmo espaço com
equilíbrio entre si e o meio físico.

2) Copie a tabela no caderno e preencha de acordo com
as informações do vídeo.

3) Agora que você já conheceu um pouco mais sobre os
biomas do Brasil, vamos observar o mapa.

a)  Amazônia
b) Cerrado
4) O Cerrado      tem árvores baixas, arbustos espaçados e
gramíneas.

5) Nessa atividade você deve fazer uma pesquisa sobre as
principais ações humanas que estão causando a
devastação do Cerrado em Minas Gerais. Espera-se que
você aponte o agronegócio e as queimadas como um
desses motivos. 



Roteiro de Estudos

Por um mundo melhor
Bloco 4-  quarto dia:  Cuidando do planeta.

1) A proposta dessa atividade é que você ao observar atentamente a

imagem, perceba alguns elementos e situações que estão

causando prejuízo ao planeta.

a) Identifique na imagem 4 fatores que estão

deixando o planeta doente.

A imagem representa o aquecimento global,

o lixo, as secas (desertificação), poluição do

ar pelas indústrias, queimadas e a falta de

água.

Você sabia que...

3) O texto afirma que a quantidade de lixo produzida por ano no Brasil é
suficiente para encher 211 estádios como o Maracanã. Sobre esse número,
copie as perguntas e registre a resposta no seu caderno:

a) Escreva esse número por extenso. Duzentos e onze.

b) Decomponha o número em unidade, dezenas e centenas. 2 C, 1 D e 1 U.

c) Escreva o antecessor e o sucessor do número.

210 e 212.

Nessa questão, a intenção é que

você faça uma reflexão sobre os

número que a produção de lixo

no Brasil alcançam. Só pra você

pensar, o Estádio do Maracanã

tem capacidade para 78.838

espectadores e é o maior estádio

de futebol do Brasil.

https://youtu.be/Z9N1FX0Bmn4


Agora copie e registre as respostas das atividades abaixo no

caderno.

a) Se um brasileiro produz,em média, 1 kg de lixo por dia, quanto

produzirá em:

1 semana:   7 quilos                      1 semestre:  180 quilos            

1 mês: 30 quilos                              1 quinzena:  15 quilos                  

1 trimestre: 90 quilos

c) Leia a tirinha. 

b) Quantos quilos de lixo moradores de grandes metrópoles

como São Paulo produzem a mais, por ano,  do que os moradores

de capitais menores?

3) Agora observe as informações abaixo. 

  547
- 365
  182

O morador de uma grande

metrópole, produz, em média 182 kg

de lixo a mais que um morador de

uma cidade pequena.

O que podemos aprender com ela? Registre no caderno.

  A resposta dessa pergunta é pessoal. Nosso objetivo é que você

compreenda que a menina da tirinha explica com tranquilidade que

nem tudo que vai para o lixo é verdadeiramente lixo. Ou seja, se

fizermos a coleta seletiva e colocarmos cada material no seu devido

lugar e com , podemos reduzir a quantidade de lixo que produzimos. 



Roteiro de Estudos

Por um mundo melhor
Bloco 5-  quinto dia:  Atitudes para melhorar o mundo.

1) Das soluções apresentadas na página anterior, há, na sua

opinião, alguma que seja impossível de ser realizada? Qual seria?

A resposta dessa pergunta é pessoal. Esperamos que você verifique

que todas as dicas apresentadas na página anterior são possíveis

de serem realizadas.

2) Você já pratica alguma dessas atitudes? Copie no caderno quais

são. Se você ainda não pratica nenhuma delas, escolha pelo

menos duas para começar a ajudar o planeta. Copie-as.

Essa resposta também quer saber sobre seu comportamento e

opinião. Se você tem atitudes que cuidam do planeta, parabéns.

Mas se você ainda não pratica nenhuma atitude que possa tornar o

mundo um lugar melhor, esperamos que repense e faça uma boa

escolha. 

3) Procure saber o que são alimentos processados. Faça o registro

das suas descobertas.

Os alimentos processados são aqueles produzidos basicamente

adicionando-se sal, açúcar, óleo ou vinagre aos alimentos in

natura ou minimamente processados. Cozimento, secagem,

fermentação, defumação, entre outros, integram as técnicas de

processamento. Entre os exemplos de alimentos processados,

temos conservas de alimentos em salmoura, frutas preservadas em

açúcar, carnes salgadas ou defumadas, queijos e pães. Um dos

objetivos do processamento é o aumento do prazo de validade dos

alimentos.

Imagine que você esteja num passeio de carro ou de ônibus com

sua família e o motorista jogue papel pela janela... o que você faria?

Registre sua resposta. E então? Você pensou sobre isso? Essa

resposta é pessoal e esperamos que depois de ter realizado todas

as atividades desse estudo, você saiba qual a melhor decisão a

tomar quando estiver numa situação como essa.



Parabéns! 
Que bom que você chegou até aqui e

conseguiu cumprir as tarefas propostas
nesse roteiro.

Nosso desejo é que você tenha aprendido
muito com ele e que divulgue esses

conhecimentos. 
Se prepare... na próxima semana tem roteiro

novo pra você!


