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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Consumo consciente e Reciclagem. 

 

10 MANEIRAS DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 

 

 

Proteger o meio ambiente é tarefa para todos nós, independentemente de nossa idade. Ajudar é 

fundamental para que as próximas gerações possam usufruir de tudo o que nosso planeta 

oferece, tendo acesso a um ar puro, água limpa e à variedade de espécies que aqui vivem. 

Para proteger o meio ambiente, não é necessário ter muito dinheiro ou participar de alguma 

organização que luta pelo planeta, basta querer e fazer sua parte:  

 Não desperdice água. Você já pensou em quanta água é desperdiçada quando tomamos 

banhos muito demorados ou quando deixamos um vazamento em nossa casa por dias? 

Atitudes simples podem evitar o desperdício, como a redução do tempo de banho, o 

aproveitamento da água da chuva, a reutilização da água da máquina de lavar e a lavagem 

de carro utilizando baldes com água em vez de mangueiras. 

 Economize energia. Será que é mesmo necessário utilizar o computador e deixar a 

televisão ligada ao mesmo tempo? Algumas vezes ligamos vários aparelhos eletrônicos 

que não serão utilizados, gastando uma energia desnecessária. 

Além disso, a lâmpada é um grande problema! Quem nunca deixou lâmpadas acesas 

mesmo sem ter ninguém no ambiente? Desligar aparelhos que não estão sendo usados, 

apagar a luz, diminuir o uso de ar-condicionado e trocar lâmpadas por outras mais 

econômicas são atitudes que podem diminuir o consumo de energia. 

 Não compre produtos sem necessidade. Trocar o celular a cada novo lançamento é 

mesmo necessário? Aquele computador realmente precisa ser trocado? Às vezes nos 

deixamos levar pelo consumismo e compramos várias coisas sem utilidade. Com isso, 

aumentamos a fabricação de diversos produtos e levamos ao uso excessivo e 

descontrolado dos recursos naturais. 
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 Separe o lixo. Separar o lixo orgânico do reciclável é essencial para garantir a destinação 

correta de cada produto. Reciclar um produto é muito melhor para o meio ambiente que 

fabricar outro, uma vez que economizamos recursos naturais e diminuímos o lixo no 

planeta. 

 Não jogue lixo nas ruas. Jogar lixo nas ruas causa poluição, doenças e também o 

crescimento dos índices de enchentes. Caso não haja lixeira por perto, guarde o lixo até 

chegar em casa. 

 Ande mais a pé. Veículos automotores liberam muitos poluentes para a atmosfera, sendo 

assim, é fundamental, sempre que possível, optar por ir a pé ou quem sabe de bicicleta. 

Outra alternativa é combinar caronas com os amigos ou utilizar o transporte público. 

 Reaproveite. Algumas vezes jogamos no lixo objetos que poderiam ser utilizados para 

outros fins. Seja criativo e evite o aumento de lixo no planeta. 

 Não compre animais silvestres. Alguns animais silvestres são diferentes e apresentam 

uma beleza incrível, não é mesmo? Entretanto, nem sempre esses animais podem ser 

comercializados. Quem compra animais sem registro do IBAMA pode ser multado ou até 

mesmo preso. Muitos dos animais que são vendidos sem autorização vêm do tráfico de 

animais, uma prática que ameaça muito a biodiversidade do país. 

 Evite o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas. O uso desses produtos, 

apesar de bastante prático, contribui para o aumento da produção de lixo. No que diz 

respeito ao uso de sacolas plásticas, ao fazer compras, leve sua própria bolsa de pano ou 

lona para evitar desperdícios. 

 Repasse as dicas! Espalhar o conhecimento sobre como cuidar da natureza ajuda a 

formar cidadãos mais preocupados com o meio ambiente. Que tal fazer sua parte e 

repassar essas ideais? 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/10-maneiras-preservar-meio-ambiente.htm Acessado em 25/06/2020 

Imagens: freepik.com 

Compreendendo os significados 

 IBAMA: 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, mais 

conhecido como IBAMA. 

 Biodiversidade: 

Conjunto de todas as espécies de plantas e animais existentes na biosfera; diversidade. 

Fonte: michaelis.uol.com.br/ 

pt.wikipedia.org/  
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Agora é com você: 

 

1- Por que precisamos proteger o meio ambiente? 

  

  

 

 

2- Cite uma das maneiras de se preservar o meio ambiente mencionada no texto: 

  

  

 

 

3- Dentre as maneiras de preservação citadas no texto, você já realiza alguma delas? Se 

não, há alguma que poderia colocar em prática para ajudar o planeta? 

  

  

 

 

4- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro: 

 

enchentes – poluição – lixeira 

 

 

Não jogue lixo nas ruas. Jogar lixo nas ruas causa _______________, doenças e também o 

crescimento dos índices de ________________. Caso não haja ________________ por perto, 

guarde o lixo até chegar em casa. 


