
 

 

 
 

PROJETO ECOVIVER 

ENSINO FUNDAMENTAL 2 

ATIVIDADE 15 

TEMA: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODSs) 

 

 
 

Alguns dos objetivos específicos do ODS 13 são: “Reforçar a resiliência e a capacidade de 

adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países; integrar 

medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais; melhorar a 

educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, 

adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima”. 

Isso significa que precisamos chegar a um acordo mundial em que todos tenham responsabilidade 

com o meio ambiente, para que o clima do planeta possa ser melhorado e os impactos ambientais 

sejam os menores possível. Claro, se cada um fizer a sua parte, todos saem ganhando. 

Veja como exemplo esse momento de pandemia que estamos passando: por terem decretado um 

estado de quarentena e isolamento social em vários países do mundo, alguns efeitos positivos para 

o meio ambiente já surgiram e os animais, em muitos lugares e diferente formas já começaram a 

aparecer; também, a poluição diminuiu ao ponto de o céu ficar mais limpo e paisagens antes 

escondidas estarem agora aparecendo. Olha só essas imagem.		
	

 



 

 

 

 
 

 
A água cristalina dos canais de Veneza (Foto: ANDREA PATTARO/ AFP) 

 



 

 

 
         Uma das imagens mais impactantes dos efeitos da pandemia na natureza, o Himalaia visível 

pela primeira vez após 30 anos (Imagem: A.Kumar/Pixabay) 
 

 

1. Agora, diga você: você percebeu, na sua cidade, alguma diferença em relação à melhora 

do meio ambiente no período de isolamento social? Você, ou alguém de sua família, tem 

feito alguma ação para conscientizar a população sobre a importância de preservar a 

natureza? Em caso positivo, conte a sua experiência. Se a resposta for negativa, o que acha 

que pode ser feito para melhorar o clima e deixar o ser humano em sintonia com a natureza? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Existe uma relação entre a atmosfera poluída com o trânsito. Não é apenas o ar que sai 

prejudicado, há também a poluição sonora, o acumulo de partículas no ar, e os resíduos no 

entorno, que provocam uma série de problemas de saúde. Das situações abaixo, marque 

com um (x) aquelas que contribuem  para a diminuição da poluição: 

 

a. Dar preferência ao uso de bicicletas ou transportes públicos. ___ 

b. Emissão de gases como o monóxido de carbono. ___ 

c. Sons de caminhões, ônibus, carros, motos, buzinas, aviões (para quem mora próximo aos 

aeroportos). ___ 

d. Desligar os veículos automotores quando não estiverem em movimento. ___ 

e. Implantar sistema de transporte coletivo de qualidade. ___ 

 



 

 

 

f. Jogar lixo nas vias e rodovias. ___ 

g. Diminuir o uso de ar-condicionado. ___ 

 

3. Durante a Pandemia, quais foram os principais motivos que levaram à melhora na 

qualidade do ar conforme percebemos nas imagens da Califórnia e Índia ( acima) ? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Quando observamos que ao menor sinal de redução das atividades humanas vários 

ecossistemas se recuperam (no mínimo parcialmente), que lição podemos tirar da nossa 

relação com a natureza? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Leia a notícia abaixo e responda a pergunta. 

 

França e Alemanha incentivam uso de bicicleta para evitar aglomerações em 

transporte público devido ao coronavírus 

 

Apesar de terem alguns dos melhores sistemas de transporte público do mundo, países 

europeus que começam a relaxar as restrições de isolamento social impostas pela pandemia 

do novo coronavírus estão estimulando o uso da bicicleta entre seus cidadãos. O objetivo é 

que as pessoas priorizem as bikes em relação a ônibus, metrôs e trens, onde a aglomeração 

pode provocar uma nova onda de contágio. 

 

Em cidades da Alemanha, desde o final de março, foram criadas ciclovias adicionais para 

permitir o maior fluxo de usuários e também, garantir a distância necessária entre eles. Além 

disso, lojas de consertos de bicicletas foram consideradas como serviço essencial no país e 

permaneceram abertas durante toda a pandemia. (...) 

 
Fonte: https://conexaoplaneta.com.br/blog/franca-e-alemanha-incentivam-uso-de-bicicleta-para-evitar-aglomeracoes-

em-transporte-publico-devido-ao-coronavirus/ 

 

 



 

 

 

 

a. Qual é o principal benefício que o uso da bicicleta proporciona no pós-pandemia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b. Quais outros benefícios o uso de bicicletas pode trazer? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Leia: 

 

Veja onde é feito o monitoramento da qualidade do ar no Brasil 

Por Bruno Felin - 18.06.2019 

 

A maioria dos brasileiros não conhece a qualidade do ar que respira. Cria-se, então, um ciclo 

perverso: sem uma consciência do tamanho do problema, fica difícil reagir; na falta de 

informações qualificadas, determinar as melhores ações e avaliar resultados é praticamente 

impossível. Vinte dos 27 estados da nação não realizam medições ou o fazem de forma 

ineficiente, de acordo com pesquisa do Instituto Saúde e Sustentabilidade (ISS) com 

informações públicas e dados obtidos pelo Ministério Público Federal (MPF). 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, coloca o problema no topo da lista de 

prioridades de saúde que mais demandarão atenção pública nos próximos cinco anos: 

segundo suas estimativas, ocorrem 7 milhões de mortes prematuras ao ano em função da 

poluição no mundo – 800 pessoas por hora. Enquanto isso, no Brasil, apenas seis estados e 

o Distrito Federal atendem às exigências do Programa Nacional de Controle da Qualidade do 

Ar (Pronar), que definiu há 30 anos os poluentes atmosféricos que devem – ou deveriam – 

ser monitorados... 

 
Fonte: https://wribrasil.org.br/en/node/44314 acesso: 01/06/2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a. E você, conhece o ar que respira? Como anda o ar na sua cidade? Percebe visualmente 

(ou mesmo olfato, mau cheiro) algum tipo de poluição? Sabe sua cidade ou estado faz o 

monitoramento/controle da qualidade do ar? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b. O que você pode fazer para ajudar a melhorar o ar da sua rua, seu bairro e da sua 

cidade?  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 


