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Data comemorativa: Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho, ao redor do mundo,
através de iniciativas individuais e coletivas em defesa do meio ambiente, de forma a
causar impactos positivos no planeta.
Qualquer atitude serve como celebração: plantar uma árvore, fazer um mutirão de
limpeza de florestas ou da praias, promover campanhas de reciclagem, reutilizar objetos
criando novos, reunir pessoas para repensar suas atitudes, entre muitas outras coisas.
Por que existe o Dia Mundial do Meio Ambiente?
O dia 5 de junho marca a data em que aconteceu a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo na capital da Suécia, em 1972, que ficou conhecida
como a Conferência de Estocolmo.
Esse evento foi o primeiro a reunir representantes de governos e instituições não
governamentais de mais de 100 países para discutir questões importantes do meio
ambiente, tais como a chuva ácida, a poluição do ar e a preservação dos recursos
naturais.
É apenas um dia para repensar atitudes e criar novos hábitos que devem fazer
parte do cotidiano de todas as pessoas, pois se ter um ambiente saudável é nosso direito,
cuidar do planeta é também dever de todos.
Fonte: www.todamateria.com.br

1- Qual foi o assunto tratado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,

em Estocolmo no ano de 1972 ?
R: Questões importantes do meio ambiente, tais como a chuva ácida, a poluição do ar e a
preservação dos recursos naturais.

2- Escreva algumas atitudes que podemos fazer para colaborar para preservação do meio
ambiente.
R: Resposta pessoal.

3- Desembaralhe as palavras para formar uma frase.

R: Sugestão de resposta: Pequenos gestos da nossa parte podem preservar a vida de todo
o planeta.
OBS: Não é necessário o uso de todas as palavra do quadro.

4- Faça um desenho onde uma criança esteja contribuindo para a preservação do meio
ambiente e, em seguida, formule uma frase sobre preservação. Resposta pessoal.
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