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PROTAGONISMO
Resolução comentada
Vamos corrigir a atividade da semana passada, ajudando Mário a encontrar o Douglas
no quintal para jogarem bola juntos. Por gentileza, faça a correção comparando seu caminho
tracejado com a resposta aqui apresentada.
Quando não quisermos mais assistir televisão, devemos
desligá-la, assim, ajudaremos a diminuir o consumo de
energia.

QUANDO NÃO VAMOS MAIS ASSISTIR TV

QUANDO VAMOS PEGAR ALGO NA GELADEIRA

Quando precisamos pegar água ou tirar um produto de
dentro da geladeira, devemos fazê-lo rapidinho, ou ainda,
tirar tudo de uma única vez, para não ficar abrindo e
fechando a geladeira várias vezes, pois toda vez que
abrimos o ar frio sai; ao fecharmos a porta da geladeira,
começa novamente o processo para gelar e manter a
temperatura. Então, toda vez que a geladeira ficar aberta,
maior será a troca de calor e mais energia será consumida.
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Toda vez que sairmos de um ambiente devemos
desligar as luzes. Lembre que a mamãe e o papai
sempre avisam, “desliguem a luz quando saírem do
quarto”. Essa é uma forma para contribuir com a
economia e evitar o desperdício de energia e dinheiro.
QUANDO NÃO FICAREMOS MAIS NO AMBIENTE QUE ESTÁ COM A LUZ ACESA

QUANDO ESTAMOS TOMANDO BANHO

QUANDO ESTAMOS TOMANDO BANHO

Vamos ajudar a economizar energia e água
desligando o chuveiro, por exemplo, quando
estivermos ensaboando o corpo, não ficar brincando
no banho. Quando formos lavar o cabelo, podemos
molhá-lo, fechar o chuveiro enquanto passamos
shampoo e depois abrir novamente para retirar a
espuma.

Então crianças, aqui estão algumas atitudes que evitam o desperdício de energia e de
dinheiro. Vamos conversar com os adultos e analisar como podemos colaborar para
diminuir a conta de energia.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

