
 

 

 
 

PROJETO ECOVIVER 

ENSINO FUNDAMENTAL 2 

ATIVIDADE 18 

TEMA: Qualidade de vida na sua cidade 

 

No século XX, principalmente a partir da década de 1950, a maior parte da população NACIONAL 

passou a VIVER nas cidades. Ocorreu um movimento MIGRATÓRIO muito forte das PESSOAS que 

viviam nas áreas rurais para as CIDADES. Esse movimento se deu por um conjunto de fatores, como 

crise econômica, desemprego, precarização do trabalho, FATORES ambientais como a seca etc. As 

pessoas migravam, principalmente, em busca de melhores condições de VIDA.  

 

Assim, década a década, as cidades foram crescendo. Entretanto, não estavam preparadas em 

termos de estrutura, habitação e serviços para ATENDER a todos os cidadãos. O mercado de 

trabalho não conseguiu absorver toda a mão de obra existente, o que aprofundou DESIGUALDADES 

sociais e econômicas, além de problemas ambientais, cenário este vivido até os DIAS atuais.  

 

Sabemos que o BRASIL é muito urbanizado: a cada dez pessoas, pouco mais de oito vivem em 

cidades. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), no ano de 2015 a 

população urbana era de 87,72% e na área RURAL era de 15,28%.  Na imagem da atividade 1 

(abaixo) podemos observar o percentual da população urbana por REGIÃO.  

 

1. Dados da sua localização geográfica 

a. Em qual região do Brasil você mora? 
________________________________ 
 
b. Mora na área urbana ou rural? 
________________________________ 
 
c. Número da população da sua cidade: 
________________________________ 

 
d. Em sua cidade, qual a porcentagem 
de casas tem sistema de esgoto?  
________________________________ 

 

 

 



 

 

 

DICA: Se possível, consulte o site do IBGE Cidades (https://cidades.ibge.gov.br/). Direcione a 

pesquisa para sua cidade. Você vai encontrar muitas informações bacanas que ajudarão a 

responder as últimas duas questões da atividade 1.  

	

Há pessoas vivendo mal nas cidades, morando em áreas de risco, com trabalho precário e sem 

acesso à saúde e à educação de qualidade. Não raro, isso se deve ao descaso de autoridades 

ou efeitos de políticas públicas ineficientes. 

	

2.  Observe a imagem abaixo e reflita. 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quais problemas sociais e ambientais podemos destacar na imagem acima? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b. Em sua opinião, as pessoas que vivem nesse ambiente possuem qualidade de vida?		

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

	

	

	

	

	



 

 

3. Um olhar para minha cidade. 

 

a. O que você entende sobre qualidade de vida urbana?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b. O que é necessário para alguém (ou para uma sociedade) ter uma vida com qualidade?	 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c. Quais serviços públicos e de infraestrutura faltam na sua cidade para que se atinja uma 

boa qualidade de vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4. Avalie a cidade que vive.  

 

Com base nas respostas da atividade 3, analise a qualidade de vida na sua cidade marcando 

com um “X” o quadro abaixo. Foque nos seus desafios e possibilidades e faça a avaliação. 

 

 

 

 

 

É muito importante olharmos para 
nossa cidade, estudarmos e 
dialogarmos. Pois assim criamos um 
olhar crítico e tornamo-nos cidadãos e 
cidadãs ativos(as) na busca de 
melhorar o lugar em que vivemos. 

	



 

 

 

Perguntas Resposta:  

NÃO! 

(vale 0 

pontos) 

Resposta: 

EM PARTES! 

(vale 1 pontos) 

Resposta:  

SIM! 

(vale 2 pontos) 

Na sua cidade, as moradias são adequadas para 

todos? 

   

Os moradores da sua cidade têm acesso e 

bom atendimento em serviços essenciais, como saúde, 

educação e saneamento (água, 

esgotos, coleta de lixo)? 

   

O seu bairro possui um meio ambiente sadio e 

equilibrado? (Com áreas verdes, se houver rios e 

córregos, eles estão limpos?) 

   

O transporte público coletivo é rápido, acessível e de 

qualidade? 

   

Existem ciclovias (faixas destinadas para bicicletas) 

na sua cidade? 

   

As calçadas são acessíveis a pessoas com 

deficiência física e visual? 

   

Os espaços públicos (praças, parques etc.) são de 

fácil acesso e com equipamentos de qualidade 

(como passeios, aparelhos para exercícios físicos e 

para crianças brincarem etc.)? 

   

No seu bairro, as casas possuem energia elétrica?    

No seu bairro, as casas possuem água encanada e 

esgoto? 

   

Ela é aprazível? Ou seja, há locais onde as pessoas 

tenham prazer em ficar ou visitar, como áreas 

verdes ou pontos com obras de arte, música dança 

etc.? 

   

Total de pontos: 	

	

 

 

 

 



 

 

 

Se sua cidade fez até 4 pontos: Ela precisa de um cuidado muito especial. 

Se sua cidade fez 5 pontos: Ela está no caminho certo! E pode melhorar muito mais! 

Se sua cidade fez mais de 6 pontos: Parabéns! Você mora em uma cidade que preza pela qualidade 

de vida! Isso não quer dizer que não exista mais nada a ser melhorado... afinal, quando se fala em 

qualidade de vida, quanto mais se melhora, mais feliz é a população.  

 

5. Agora que você já refletiu sobre o local onde mora, apresente no mínimo três sugestões para 

melhorar a qualidade de vida da sua cidade. 

a. _______________________________________________________________________________ 

b.________________________________________________________________________________ 

c.________________________________________________________________________________ 

 

6. Agora, para a fixação desse conteúdo, vamos brincar de caça-palavras. As palavras que você irá 

procurar no quadro abaixo estão em letras maiúsculas e negrito (exemplo: CASA) no texto da 

primeira página.   

 

 

Para finalizar nossa conversa... 

 

A Agenda 2030, construída pela Organização das Nações Unidas (ONU) tem como objetivo 

transformar o mundo com melhorias na qualidade de vida das pessoas de todos os lugares. É uma 

forma de diminuir as desigualdades sociais, econômicas, ambientais, politicas e culturais enraizadas 

na sociedade ao longo da história.  

 

 

D	 F	 H	 D	 E	 S	 I	 D	 E	 I	 A	 C	 I	 K	 D	 E	 R	 A	 U	
G	 N	 A	 C	 I	 O	 N	 A	 L	 H	 I	 S	 G	 R	 E	 G	 I	 A	 O	
K	 K	 G	 U	 A	 L	 D	 I	 D	 E	 A	 E	 D	 E	 S	 R	 U	 R	 O	
I	 P	 E	 S	 S	 O	 A	 S	 A	 R	 T	 R	 E	 V	 I	 V	 G	 G	 R	
G	 P	 I	 R	 N	 I	 A	 S	 F	 E	 R	 O	 E	 F	 G	 G	 T	 R	 U	
V	 E	 R	 A	 M	 R	 F	 F	 A	 I	 R	 T	 R	 D	 U	 T	 H	 A	 R	
E	 L	 A	 I	 D	 O	 E	 A	 T	 O	 E	 A	 F	 S	 A	 R	 U	 N	 A	
R	 I	 L	 E	 L	 T	 H	 T	 E	 S	 T	 F	 E	 S	 L	 H	 I	 E	 L	
G	 S	 O	 V	 D	 A	 R	 G	 N	 S	 R	 	T	 R	 O	 D	 U	 O	 R	 S	
H	 A	 U	 I	 A	 R	 S	 R	 D	 I	 A	 S	 F	 E	 A	 N	 K	 R	 S	
N	 R	 J	 D	 R	 G	 S	 A	 E	 D	 E	 S	 C	 I	 D	 A	 D	 E	 S	
K	 B	 E	 A	 R	 I	 O	 E	 R	 A	 S	 D	 W	 A	 E	 G	 D	 A	 S	
U	 	J	 I	 F	 F	 M	 I	 S	 R	 T	 F	 G	 H	 A	 S	 A	 A	 S	 D	



 

 

 

No total são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), apresentados abaixo: 

 

 
 

 Você encontra mais informações sobre os ODS no site: https://nacoesunidas.org/pos2015/  

 
7. Converse com seu professor (a), e venha compartilhar com a equipe do Projeto Ecoviver a 

realidade da sua cidade. Filme um depoimento, tire uma foto ou faça um desenho que retrate a 

sua cidade e relacione aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Marque na sua postagem o @projetoecoviver (Facebook e Instagram).  

Para conhecer o Projeto Ecoviver, acesse: http://www.ecoviver.com.br/  

 

 

 
 

 

 


