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COM PEQUENOS ATOS PODEMOS MELHORAR NOSSO AMBIENTE!
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Estamos vivendo uma época de grandes 
mudanças. Na comunicação temos os 
avanços da internet e o crescimento das redes 
sociais. Na medicina, os exames de imagem 
cada vez mais precisos e os laboratórios 
produzindo drogas cada vez mais específicas. 
E muitos outros progressos em diferentes 
áreas fazem com que o homem viva mais e 
com melhor qualidade de vida.

Mas... sim, isso também nos traz contratempos!

O imediatismo para a solução de problemas, a 
precocidade das crianças (que deixam 
de brincar para "se ligarem" em filmes, 
séries, aplicativos, computadores e relações 
pouco profundas mas muito intensas!), 
a substituição de mão de obra humana por 
máquinas e robôs, a globalização das culturas 
locais (e consequente extermínio de pequenas 
tradições), o desmatamento para ampliar 
áreas para plantação e gado, além do sumiço 
de antigas culturas ainda inexploradas.

Tudo isso faz com que deixemos de lado 
pequenos valores. Colher um pé de alface, 
brincar com um cachorro, rolar na grama com 
seus filhos, sentir o calor dos primeiros raios 
do sol numa manhã fria... Isso tudo é mágico! 
Valorize isso! Faça isso! Viva melhor!

Comece cuidando de sua saúde e fazendo 
pequenos atos que contribuem para um 
mundo melhor no seu ambiente!
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ATIVIDADE FÍSICA é fundamental para manter seu corpo saudável. 
Exercícios simples e frequentes podem contribuir muito com isso:

Coloque no esquema as palavras que estão em destaque no texto.
ENCAIXES

· O dia está bonito?  
Vá a pé para o trabalho

· Escadas não são motivo para 
preguiça! São razão para exercitar 
as pernas e o sistema cardio-
vascular. Evite usar elevadores

· Faça pequenos alongamentos 
durante o dia, exercitando pescoço, 
coluna e membros. Isso deixará seu 
corpo mais esperto

· O ideal é fazer pelo menos 30 
minutos de atividade por dia. 
Procure variar seus exercícios, com 
caminhadas longas e leves e outras 
curtas e mais intensas. Se possível, 
nade, ande de bicicleta, jogue 
futebol, vôlei ou qualquer outro 
esporte, com crianças e amigos.

T
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Você consegue encontrar todas as 5 diferenças entre as imagens?

Procure, sempre que puder, comprar alimentos e produtos locais. 
Isso diminui o custo de transporte, diminui a poluição e valoriza a sua região. 
Sendo de cultivo manual os alimentos ficam até mais saudáveis e gostosos!

JOGO DE DIFERENÇAS
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Procure nas letras embaralhadas todas as palavras em destaque no texto.
ACHE AS PALAVRAS

Fazer uma HORTA CASEIRA é muito simples e pode ser um hobby prazeroso. 
Bastam alguns cuidados com o preparo do solo do canteiro, como adubação 
e rega. Mas nada de usar agrotóxicos!

Para produzir hortaliças sem aditivos químicos, a adubação pode ser feita 
com composto orgânico, que aumenta a fertilidade do solo e sua capacidade 
de fornecer nutrientes para as plantas e dar mais resistência a doenças.

Esse composto é feito com restos descartados da cozinha e da própria horta. 
Basta colocar as sobras de frutas, por exemplo, em um vaso e cobri-las com 
terra e folhas secas.

É interessante variar o tipo de plantação em cada canteiro, trocando a produção 
de folhosas por tubérculos ou por leguminosas, que têm a capacidade de 
beneficiar o solo para a próxima produção.

A satisfação de comer um alimento que foi produzido no quintal, 
ou mesmo dentro da sua casa, é enorme. Experimente, você vai gostar! 
E também vai economizar!
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Números iguais correspondem à mesma letra.
Troque todos eles para ler um pensamento do 
autor cujo nome aparecerá nas linhas separadas.

SIMBIOSE

Letras

1 ......... 7 ......... 12 ........

2 ......... 8 ......... 13 ........

3 ......... 9 ......... 14 ........

4 ......... 10 ......... 15 ........

5 ......... 11 ........ 16 ........

6 ......... 

D

N

A
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Escolha a opção correta para cada questão!
VERDADE OU MENTIRA

1. Cada brasileiro produz em média 
cerca de 1 kg de lixo por dia

	 ¡ Verdade ¡ Mentira

2. O sal em excesso é prejudicial à 
saúde. Para uma pessoa adulta 
saudável o máximo recomendado 
para consumo diário é de 25 g

	 ¡ Verdade ¡ Mentira

3. A musculação não é contraindicada 
para gestantes, pois fortalece a 
musculatura e diminui as dores 
nas costas

	 ¡ Verdade ¡ Mentira

4. Segundo estudos, caminhar em 
temperaturas amenas, em torno 
de 19º C, pode ajudar a combater 
o diabetes

	 ¡ Verdade ¡ Mentira

Encontre pelo menos 10 palavras de 5 letras 
usando as letras da palavra abaixo.
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Responda as perguntas colocando uma sílaba em cada casa, conforme o exemplo.
Depois de preenchido, nas casas em destaque será lida uma velha expressão popular 
que está cada dia mais atual.

DIAGONAIS DE SÍLABAS

1  2  3  4  5  6  7  8  9

1. A apresentadora de TV e modelo Sato
2. (Fam.) Filho
3. Facção política
4. Que não tem outro igual
5. Tirar revólveres, espingardas etc.
6. (Pop.) Bofetada, tapa
7. Valorização que se atribui à  

própria aparência
8. Material escuro usado na 

pavimentação de ruas
9. Reduzir o espaço, o tempo ou a série 

numérica

Use as sílabas AS BEN BRI CO DA DE DE DO 
FA FAL LI MAR MI NA NÃO NI PAR RE 
SA SA SAR TAR TI TO TO Ú VAI

ALGUMAS DICAS PARA AJUDAR NA ECONOMIA DE ÁGUA!

No banheiro

· Reduza o tempo de banho; 
· Feche a torneira enquanto faz 
a barba ou escova os dentes; 
· Não jogue lixo no vaso sanitário; 
· Não dispare a descarga 
desnecessariamente.

No lazer

· Lave o carro ou o quintal com 
balde, não com mangueira.

Na cozinha e na lavanderia

· Feche a torneira enquanto  
ensaboa a louça; 
· Só ligue as máquinas de lavar 
roupa ou louça quando estiverem 
cheias. Use o ciclo mais curto.

Onde estiver:

· Feche bem as torneiras. Uma 
torneira que goteja lentamente 
perde cerca de 40 litros por dia.

TO
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Uma das doenças que pode 
ser retardada com atividades 
mentais, como passatempos 
e leitura, é:

O Alzheimer
O Parkinson

A exposição ao sol por um 
curto período (de até 30 min.) 
algumas vezes por semana 
ajuda na:

O prevenção do botulismo
O assimilação de vitamina D

A pessoa mais velha a escalar 
o Everest (com 8.848 m) foi:

O um japonês de 80 anos
O um indiano de 87 anos

A bicicleta é um saudável 
meio de locomoção e também 
um esporte muito praticado. 
Em que ano foi disputada, 
em Paris, a primeira corrida 
ciclística documentada?

O 1868
O 1901

Até quanto tempo o corpo 
leva para se adaptar ao 
horário de verão?

O 7 dias
O 20 dias

O saneamento básico é 
fundamental para a qualidade 
de vida da sociedade. O Brasil, 
apesar de ser uma das 10 
maiores economias do mundo, 
no quesito saneamento  
(em 2014) é somente o:

O 57º
O 112º

Da porcentagem de água 
doce superficial da Terra, 
quanto está no território 
brasileiro?

O 12%
O 23%

Escolha uma das duas opções em cada pergunta e veja quantas você consegue acertar.
Desafie um amigo!

DAS DUAS UMA

Qual das opções indica um 
tubérculo comestível?

O cará
O ciclame
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Exercícios simples e divertidos, como caminhar ou ANDAR DE BICICLETA, 
ajudam na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, nível de colesterol 
alto e hipertensão. Confira algumas dicas e vantagens dessa prática:

· Aumenta o tônus dos músculos 
das pernas. 

· Melhora a circulação do sangue 
e o trabalho do coração.

· Usar a bicicleta (ou a caminhada) 
como locomoção para o trabalho 
diminui o número de veículos na rua, 
e com isso, o trânsito e a poluição.

É bom lembrar que antes de iniciar a prática de qualquer atividade física você 
deve consultar um médico, para evitar problemas durante os exercícios.

· Uma dica importante é a hidratação 
constante. Tome água a cada 
meia hora.

· É importante a realização de 
alongamentos antes e depois dos 
exercícios, para preparar o corpo e 
evitar lesões.
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Nas casas em destaque serão lidos os nomes de três atividades físicas

*A
fa

m
ar

; B
us

; T
ar

a.

PALAVRAS CRUZADAS
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A RECICLAGEM é um componente 
essencial da gestão de resíduos e é 
o terceiro componente da hierarquia 
"reduzir, reutilizar e reciclar". 

Com ela é possível diminuir 
significamente o uso de matérias-primas 
para a confecção de novos produtos, 
além de reduzir também a necessidade 
do tratamento convencional de lixo.

Vidros, papéis, metais, plásticos, 
tecidos e componentes eletrônicos 
estão entre os materiais com melhores 
condições de reciclagem.

A compostagem de lixo biodegradável, 
como sobras de comida ou folhas e 
galhos aparados de jardins, também é 
considerada um tipo de reciclagem.

Coloque no esquema as palavras que estão em destaque no texto.
ENCAIXES

I
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COMO ESTÁ A SUA MEMÓRIA? VOCÊ PRESTOU ATENÇÃO NO QUE VIU?

Uma garotinha apareceu há algumas páginas atrás.
Você se lembra da cor da sandália dela?  _______________________
E o que ela está fazendo?  _______________________

As letras de cada coluna caem para as casas abaixo delas, mas não necessariamente na mesma 
ordem; como mostrado na primeira coluna. Na parte de baixo do esquema será lida uma frase.

CAIR DAS LETRAS
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Procure nas letras embaralhadas todas as palavras que estão em destaque no texto.
ACHE AS PALAVRAS

Quanto maior o desperdício de ENERGIA 
ELÉTRICA, maior é o preço que você e o 
meio ambiente pagam por ela. Ao usá-la 
de maneira correta, você economiza 
na conta de luz e ainda ajuda na 
preservação do ecossistema.

Usar o equipamento conforme indicado 
no manual e verificar se ele tem o selo 
de eficiência do INMETRO/PROCEL na 
hora da compra já ajudam na economia 
de energia.

Nem é preciso lembrar que não devemos 
deixar luzes e equipamentos ligados 
enquanto estão sem uso, 
não é verdade?
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Preencha os quadrados ordenando os aparelhos do mais econômico para o que mais consome energia 
(considerando o consumo médio). 
Aproveite para chamar uma criança para colorir os desenhos e ensiná-la como economizar.

SE LIGUE
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Complete as palavras com a letra correta para descobrir qual a nova palavra que se formará abaixo
CÓDIGO SECRETO

Cereais, raízes e tubérculos são ótimos 
para fornecer energia para atividades. 
Exemplos: trigo, arroz, milho, aveia, 
pão, massa, batata, inhame, cará, 
mandioca etc.

Frutas, legumes e verduras são 
alimentos que mantêm o bom 
funcionamento do organismo, 
devendo ser consumidos em grande 
quantidade durante o dia. 
Exemplos: maçã, banana, mamão, 
laranja, cenoura, beterraba, abóbora, 
pepino, cebola, couve, brócolis etc.

Leguminosas são ricas em proteínas, 
ferro e fibras. 
Exemplos: feijão, ervilha, lentilha, 
soja, grão de bico etc.

Alimentos de origem animal também 
precisam ser consumidos, mas em 
menor quantidade. São essenciais 
para o fortalecimento e crescimento. 
Exemplos: carnes, leite, queijos, 
iogurtes etc.

A alimentação precisa ter como enfoque principal o resgate de hábitos 
saudáveis, estimulando o consumo de frutas e hortaliças in natura e 
aproveitando seus altos valores nutritivos. Tente equilibrar suas refeições com: 

1

2

3

1  2  3  4  5  6  7  8  9

 E  U  T  R  O C  O   T  A  R P   N  T  A  R

E  S  C   T  A G  E  N  T   L  I  N  T  E  M

T  R  I  S   E P  I  P   C  A

4

5

6

7

8

9A  L   E  Z  A
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Nas casas em destaque serão lidos os nomes de dois cereais
PALAVRAS CRUZADAS

*M
eg

an
; P

ejo
ra

r; 
Ra

pe
la

r.
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Você consegue encontrar todas as 6 diferenças entre as imagens?

Para que não falte água é preciso usá-la de forma racional. 
O reuso de água é uma maneira de economizar este bem tão precioso. Faça a sua parte!

JOGO DE DIFERENÇAS
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1. Sabrina; 2. Rebento; 
3. Partido; 4. Único; 5. 
Desarmar; 6. Safanão; 7. 
Vaidade; 8. Asfalto; 9. Limitar. 
SABENDO USAR NÃO VAI 
FALTAR

1. Verdade; 2. Mentira, o 
máximo indicado é de 5 g;  
3. Verdade; 4. Verdade

Cairo, Cargo, Congo, Corno, 
Coroa, Crina, Ícaro, Ganir, 
Orgia, Rango, Ronco etc.

O reuso pode 
evitar a produção 
de novos 
materiais, o que 
resultaria em 
maior dano ao 
meio ambiente, 
consumo de 
energia e emissão 
de gases.

NUTRITIVO

1. Alzheimer; 2. Assimilação 
da vitamina D; 3. 7 dias; 
4. Um japonês de 80 anos; 
5. 112º; 6. 12%; 7. 1868; 
8. Cará

Todos tentam realizar algo 
grandioso, sem reparar que 
a vida se compõe de coisas 
pequenas.
FRANK CLARK

1. Liquidificador;
2. Ventilador;
3. Micro-ondas;
4. Lavadora de 

roupas;
5. Aquecedor de 

ambiente;
6. Ferro de passar;
7. Computador;
8. Televisão;
9 Geladeira.

Acesse texto.art.br/atitudes-saudaveis 
e dê sua opinião sobre esta revista 

e sugestões para novas publicações.




