
 
 

ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 1 

PERCURSO ÁGUA – FASE 1 

ATIVIDADES 9 E 10 

 

Olá, ___________! 

Você sabia que a água é fundamental para que haja vida no planeta?  

Neste percurso você vai entender ainda mais sobre a importância da água, terá desafios para evitar 

o desperdício dela e atividades para aprender a consumir de maneira mais consciente este bem 

natural. 

Vamos aprender um pouco mais? Você pode copiar e responder as atividades no seu caderno. 

Depois que terminar a atividade tire uma foto dela e envie para o(a) professor(a)! 

 

ATIVIDADE 9. CONSUMINDO ALIMENTOS  

Nas etapas anteriores, já aprendemos que para a produção de alimentos precisamos de bastante 

água. Vamos aprender mais sobre essa relação?  

Você sabia que 1/3 de tudo o que compramos de alimentos vai direto para o lixo? O pior é que toda 

a água e energia utilizada para a produção desses alimentos vai junto para o lixo também! Tudo isso 

poderia alimentar muita gente no Brasil e no mundo que ainda passa fome...Mas a boa notícia é que 

podemos mudar tudo isso!  

Marque abaixo as duas alternativas que destacam o que podemos fazer para consumir alimentos 

de maneira consciente: 

[   ] Planejar as compras e só comprar o que vai ser mesmo utilizado na alimentação.  

[   ] Jogar no lixo a comida que sobrou ontem para fazer sempre uma comida fresquinha.  

[  ] Utilizar talos de legumes e cascas para a aproveitar todo o alimento. 

[  ] Comprar pacotes bem grandes de comida porque são mais baratos, mesmo sabendo que este 

alimento vai estragar antes de que tudo seja consumido. 



 

 

 

ATIVIDADE 10. AVALIAÇÃO 

Chegamos ao final do Percurso Água! Você gostou das coisas que aprendeu neste percurso?  

Escreva abaixo o que mais gostou de aprender sobre o uso consciente da água e dos alimentos e 

o que podemos melhorar: 

RESPOSTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRETE: 

Depois que você terminar a atividade, tire 

uma foto dela e envie para o seu professor! 

LEMBRETE: 

Depois que você terminar a atividade, tire 

uma foto dela e envie para o seu professor! 


