PROJETO ECOVIVER
ENSINO FUNDAMENTAL 2
ATIVIDADE 10
TEMA: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODSs)

Há vários métodos para adquirirmos conhecimento sobre um assunto. Quem nunca correu para
as páginas finais dos jornais ou revistas para resolver as palavras cruzadas? Esse jogo fornece
informações e estimula o cérebro a ficar cada vez mais rápido e ágil, além de ajudar a manter a
atenção.

Por meio das palavras cruzadas, vamos trazer informações sobre o tema VIDA NA ÁGUA, item
de número 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele trata da conservação e uso
sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável. Um desafio para a Agenda 2030!

Os governos de todas as nações e as Organizações Não-governamentais realizam ações para
a conservação do ambiente marinho. Mas você, com pequenas atitudes, pode contribuir para a
conservação dos oceanos. Alguns exemplos: optar por não usar copos, talheres ou canudos
feitos de plástico e evitar embalagens e sacos plásticos. Lembre-se que o lixo que é jogado nas
ruas, em dias de chuva, percorre o sistema de drenagem da cidade, conectado aos rios, baías
e oceano. No ambiente aquático o lixo torna-se “comida” para os animais marinhos, causando
sua morte.
Abaixo estão as questões que deverão ser respondidas para preenchimento do jogo.
1) Parte líquida contida no planeta.
2) Pesca não autorizada é chamada de (?).
3) Como são chamados os pescadores de pequena escala.
4) Tempo (anos) de degradação de uma sacola plástica
5) Material encontrado com abundância nos oceanos.
6) Sigla da Organização das Nações Unidas (ONU), organização internacional formada por
países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais.
7) O lixo no mar é um problema de escala (?).

8) Em seis das sete espécies deste animal marinho já foram encontrados resíduos sólidos em
seu estômago, pois confunde com seu alimento natural.
9) Procedimento de destinação dos resíduos sólidos, como as garrafas pet.
10) Corresponde a 97,2% de toda a água do planeta.
11) Sigla do Ministério do Meio Ambiente.
12) Sistema de regras que contribuem para a conservação dos oceanos, mares e recursos
marinhos.
13) Sinônimo de conservação.
14) Estima-se que 80% dos resíduo sólido encontrado no ambiente marinho tem origem em
atividades realizadas em (?).
15) Estima-se que 20% dos resíduos sólidos encontrados no ambiente marinho tem origem em
atividades realizadas no (?).
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Se tiver dúvidas, não corra diretamente para as respostas dadas no fim da atividade. Pesquise
em livros, sites, jornais ou revistas dedicadas ao tema. Você encontrará muitas informações e
curiosidades sobre o mundo marinho.

