1. Resolve o seguinte crucigrama e encontra a palavra mistério (verde,
vertical), para isso terás de responder às perguntas seguintes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Come se chama o protagonista da história?
Qual a cor do ecoponto onde se colocam as embalagens de plástico e de metal?
Como se chamava o herói da reciclagem que defende a natureza?
Na história apareceu uma gotinha de água junto a um ribeiro poluído, como se
chamava a gotinha?
Como se chamam os recipientes onde colocamos os resíduos para reciclar?
Como se chama o animal que vive nos rios e ribeiras e tem o corpo preto com
pintas amarelas?
No início da história, que objeto o menino estava a atirar para o rio?
De que matéria-prima se faz o papel?

1.
2.
3.

-

4.
5.
6.
7.
8.

Palavra mistério: ____________________________.

2. Na história, depois de se despedirem da Clarinha, o Caça-Sujões e o
André encontraram o O2 (oxigénio) muito doente, com tosse devido
ao fumo que a fábrica do Sr. Edmundice libertava pelas suas
chaminés.
2.1 Resolve os 3 anagramas que estão relacionados com a poluição do ar.
a) TO-E-FEI DE FA-TU-ES

b) VA-CHU

CI-À-DA

c) CI-MEN-A-TO-QUE

BAL - GLO

2.2 Faz a correspondência das respostas anteriores (a, b e c) com o significado
correto de cada uma (caixas de texto).

a)

b)

c)

Este fenómeno resulta da poluição do ar, resultante de
várias ações, como a queima de combustíveis, a pecuária,
o uso de sprays, entre outras. Esse excesso de poluentes
está a provocar o aumento do efeito de estufa o que irá
elevar a temperatura média do planeta.

É um fenómeno natural ocasionado pela concentração de
gases na atmosfera, os quais formam uma camada que
permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor.
Este processo é responsável por manter a Terra numa
temperatura adequada, garantindo a temperatura
necessária para a existência de vida no planeta.
Precipitação resultante da poluição atmosférica provocada
pelo Homem ou de origem natural, como, incêndios,
erupções vulcânicas ou pelo metabolismo dos animais.

3. Ajuda o Caça-Sujões a encontrar o seu amigo Verdinho.

4. Na história o ribeiro onde a Clarinha vivia estava muito poluído, com
plástico, metal, vidro e outros tipos de lixo a boiar na água e nas
margens do ribeiro, pondo em risco a vida de todos os seres vivos que
vivem e precisam deste habitat!
Quais destes animais estão associados aos rios e ribeiras? Assinala com
um X as tuas respostas.

a) Salamandra-de-pintas-amarelas b) Esquilo

d) Raposa

e) Pato-real

c) Libélula

f) Lontra

