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6º 1
Ideias Ecológicas
O meio ambiente é um sistema importante para a vida dos seres vivos. Mas
atualmente o ser humano esta destruindo esse sistema em busca de seus recursos naturais.
Como a agua, as arvores entre outros. Logo esses recursos vão se esgotar e para isso não
acontecer precisamos preservar o meio ambiente que é o nosso lar.
Na minha opinião para preservar o meio ambiente devemos primeiramente jogar o
lixo na reciclagem para que ele possa ser reaproveitado. Por exemplo, quando utilizamos o
papel reciclado estramos salvando centenas de árvores. Quando reciclamos o plástico ou
compramos plástico reciclado estamos contribuindo com a preservação do meio ambiente,
pois este material deixa de ir para os aterros sanitários ou para a natureza, evitando assim a
poluição dos rios, lagos, solo e matas.
O uso da água de forma inteligente e a sua reutilização são atitudes ecologicamente
corretas. Por exemplo, numa casa, a agua pode ser captada e usada para lavar a calçada e para
dar descarga em vasos sanitários. Já existem sistemas á venda no mercado que fazem a
captação, armazenamento e filtragem deste tipo de agua. A agua da rede de esgoto pode
passar por um processo eficiente de tratamento e ser utilizada para regar jardins públicos,
lavar ruas e automóveis e irrigar plantações. Esta agua pode também ser devolvida á natureza
para seguir o ciclo hidrológico. A agua da chuva pode ser captada e utilizada para diversas
finalidades. Podemos economizar agua, quando tomamos banho, escovamos os dentes e
lavamos o carro e a casa.
O lixo eletrônico tem se tornado um grande problema ambiental pois, quando é
descartado no meio ambiente, as substancias químicas em suas composições podem provocar
contaminação do solo, da agua e doenças graves nas pessoas. Devemos descartar este lixo em
locais apropriados.
O homem é o maior causados do desequilíbrio ecológico causando queimadas,
poluição, desmatamento mas ao mesmo tempo ele pode ter atitudes ecologicamente corretas,
como plantar uma arvore, evitar desmatamentos, não poluir nossas aguas, reciclar o lixo e
assim ele estará preservando o meio ambiente.

Isabela Gruibert
6º 1

Preservar + Ajudar = Mundo Melhor

Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com seus trabalhos, seus dinheiros e seus
afazeres, e esquecem de algo muito importante para suas vidas, o meio ambiente.

Já foram realizados trabalhos ecológicos, mas a sociedade ignorou, deixando de lado o
que aprenderam quando crianças, que foi preservar o meio ambiente.
Como morar num lugar que cada dia mais vem sendo destruído pelo próprio habitante,
o homem?
O mundo dá as pessoas tantas coisas boas e elas respondem com ações ignorantes,
com a poluição. O fato, é que os habitantes deste planeta, não pensam num futuro melhor
para si e para o mundo.
Mas ainda há esperanças, existem pequenas criaturas, que são o futuro da nação, as
crianças; pelo menos estas estão preocupadas com a situação em que se encontra o planeta.
Elas aprendem desde cedo o que deve ser feito, para preservar o mundo, como por exemplo:
não desmatar as florestas, evitar utilizar sacolas de plástico, trocando elas por sacolas de pano;
não jogar lixo nas ruas e outros. São coisas simples, mas que as pessoas de hoje em dia
desprezam, fazendo totalmente o contrario.
Ajudando e preservando o meio ambiente, as pessoas, darão um futuro melhor a elas
e ao próprio planeta.

Caroline Lais Bonin
6º 1

Pense em si, no próximo e no Meio Ambiente

O meio ambiente esta sendo mal utilizado, apesar de todas as virtudes: vento, calma,
alegria e entre outras várias coisas. Primeiramente digo que para o bem da humanidade,
poderíamos não somente pensar em nós próprios, mas, em todos, por exemplo, quando não
temos uma lixeira por perto, guardar a embalagem na bolsa, em vez de jogá-la no chão. Aviso:
apesar de que quando ocorrem chuvas entupir bueiros, o mais preocupante é que irá poluir o
meio ambiente e todos nós sofreremos um dia, mas nem todos pensam assim, que pena.
Em segundo lugar, as pessoas poderiam passar mais tempo ao ar livre, aprendendo
sobre a natureza, descobrindo novas brincadeiras, além de muitos, ficarem o maior tempo em
Computadores, Tevê, Playstation, etc.; que não é tão bom, aliás, o vento, o chão é muito
saudável mesmo.
Em terceiro lugar, queira pedir para que economizassem mais papel, não jogá-lo fora,
se ainda puder ser utilizado, pense em nosso meio ambiente, já com sua poluição; quanto mais
arvores, melhor, tanto para a natureza como para nós.
Para terminar, serei breve, nunca faça nada sem pensar adiante, sempre pense o que
pode acontecer depois. Um simples plástico, uma latinha de refrigerante, garrafa de vidro,
etc., pode causar que danos? E o seu tempo de decomposição? Será bom para nós, nossos
filhos e ao meio ambiente?
Pense nisso e ensine a humanidade a preservar o meio ambiente.

Eduarda Rafaella Janke
7º 1

Procura-se Consciência

Se cada um tivesse a consciência do mal que esta causando á natureza, quando joga
lixo em locais inadequados, desmata, ou mesmo em quantidades que parecem insignificantes
para nos humanos, e é uma batalha para a natureza se livrar daquilo que não é normal em seu
meio, teríamos um presente e um futuro muito mais feliz.
Mas afinal, o que compreendemos por natureza? A natureza é tudo aquilo que não foi
criado pelo homem, mas é destruído por ele. A natureza esta sofrendo um desequilíbrio
ambiental, causado pela extinção dos animais, que gera alteração na cadeia alimentar, pelo
desmatamento, um grande exemplo é a devastação da mata atlântica brasileira, que antes do
descobrimento do Brasil, cobria de norte a sul o nosso pais, atualmente restam cerca de 5%
deste total. As queimadas e os poluentes atmosféricos comprometem ainda mais a vida no
nosso planeta, há hipóteses de que poderá ter vida em outros planetas, mas a viagem até eles
é muito longa, já há planejamentos de viagens para Marte, porem só de ida.
Outro grande vilão é o lixo, ele é responsável anualmente, pela morte de cerca de 5
milhões e 200 mil pessoas no mundo. Aproximadamente 3 milhões de toneladas de lixo são
geradas por dia na Terra e pode dobrar até 2025. A cada 4 sacos de lixo, 3 são destinadas
incorretamente. 76% vão para lixões a céu aberto, 13% para aterros controlados, 10% para
aterros sanitários e somente 1% é tratado. O lixo pode causar doenças, vários problemas,
quando jogado no mar faz com que os animais morram asfixiados. Os animais terrestres
também são prejudicados, principalmente com a contaminação do solo, causado por
agrotóxicos, líquidos liberados pelo lixo (chorume) e matérias que não se decompõem rápido
na natureza, o vidro leva 5 mil anos na decomposição.
Tanto se ouve falar de reciclagem, no entanto, muitas cidades não possuem um
projeto para tratamento. E muito menos para conscientizar as pessoas que continuam
pensando que a natureza viverá para sempre e que só devemos nos preocupar em retirar para
o nosso uso e é justamente o contrário.

De fato o descontrole é grande, há tanta gente sofrendo com falta de agua e já onde
há abundancia, tem desperdício. Onde há tecnologia e indústrias, há poluição. Onde temos
uma forte presença da vegetação, há desmatamento.
Esta na hora de reverter isto, porque senão no “mundo do futuro”, que imaginamos
alta tecnologia e condições de vida melhores, haverá um mundo sem natureza, mas não se
preocupe que tecnologia existirá.

Katarine Emanuela Klitzke
7º1

Ser humano, o mundo em suas mãos
O ser humano é o único responsável pelo acumulo de lixo no planeta. E também o
único que pode fazer alguma coisa para resolver este problema de dimensão mundial.
Já é comprovado! Vinte e oito toneladas de papel reciclado evita o corte de um
hectare de floresta, economiza agua e energia no processo de industrialização, reduz 74% os
poluentes liberados no ar e 36% dos despejados na agua.
A produção de lixo vem aumentando em todo o planeta assustadoramente, até parece
que quanto mais é falado, divulgado contra a poluição, mais desperdício e sujeira acontecem.
O lixo é o maior causador da degradação do meio ambiente. Pesquisas afirmam que cada ser
humano produz, em média, pouco mais de um quilo de lixo por dia. Se as pessoas reciclassem
metade do lixo produzido, diminuíram consideravelmente os efeitos maléficos ao meio
ambiente.
Dizem que os jovens transformam o mundo. Gerações passadas destruíram o meio
ambiente em função de uma politica de consumo de produtos industrializados. Cabe aos
jovens criarem uma consciência ambientalista. Se quiserem melhorar a qualidade de vida atual
e garantir a vida das futuras gerações.
A preservação do planeta depende de pequenas atitudes realizadas constantemente
por todos. Comece por você.

Caio Fernando Beyer
8ª1

Simples ou difícil?
Um dos principais problemas que é enfrentado atualmente é de como locomover-se
sem prejudicar o meio ambiente, pois nos carros e nos outros meios motorizados de
locomoção o prejuízo é imenso.
Vestir-se ecologicamente correto não é tão fácil como pode-se pensar. Para se ter uma
ideia, uma camiseta sustentável da marca Mizuno, produzida com material sustentável, custa,
em média, setenta e sete reais; os shorts da mesma marca e também sustentáveis, custam, em
media, sessenta e dois reais. Uma grande moda, atualmente a calça jeans, também pode ser
ecologicamente correta, porem a pessoa que optar por uma calça dessa ira desembolsar
aproximadamente centro e trinta reais, segundo o site Coletivo Verde, sendo que se essa
pessoa comprar uma calça normal irá desembolsar, em média, setenta reais.
Carros sustentáveis será que são a solução para os problemas enfrentados atualmente
em relação aos gases emitidos na atmosfera? Segundo o site do Auto Esporte, a BMW lançou
dois carros sustentáveis; o BMW 18 SOYDER CONCEPT que é um carro esportivo, cuja
quilometragem média com um litro de gasolina é de 30 km; porem seu preço não é atrativo,
esta na media de duzentos e setenta mil reais, segundo o site car.blog.br outro lançamento é
o BMW CONCEPT i3, cujo preço médio esta em cento e trinta mil reais segundo o site Boss
568. Esses dois modelos vem acompanhados com um motor elétrico. Esses carros seriam uma
opção para preservar o meio ambiente. Outra opção seria de utilizar o transporte público,
porem, na maioria das cidades brasileiras, esse transporte não funciona corretamente.
Segundo uma media feita, tomando como base os dados da tabela apresentada no site
abve.org.br, os ônibus possuem uma idade media de 12 anos, ou seja, poluem mais e também
pode ser constatado que os ônibus urbanos, movidos a diesel, fazem 1,67 quilômetros com um
litro, mostrando que esses ônibus estão em mau estado de conservação.
Com isso pode-se concluir que todas as tecnologias criadas para preservar o meio
ambiente são eficientes, porem serão pouco usadas pela população, pois, poucos poderão
comprar essas tecnologias.

Tatiana Patricia Stolf
8ª1

A arte da ação
Comprar, construir. Utilizar outro novo. Tudo isso é uma forma básica de dizer
consumismo, certo?
Alguém se espantará, pois se trata do meio ambiente, mas o que se passa na cabeça
quando a palavra “Meio ambiente”, é citado? Provavelmente arvores sendo devastadas,
animais em extinção, geleiras derretendo, camada de ozônio, entre outros;
Porem, a lei do consumismo é a própria encarnação da destruição do meio ambiente.
Comprar: já se perguntou quantas arvores são cortadas pelo delicioso prazer de ter
aquela calça Vintage linda?
Construir: a construção é uma nova forma de crescer, expandir, mas infelizmente
muitos confundem com a palavra destruir.
Utilizar outro novo: a palavra reutilizar é muito bonita, porem usá-la de verdade são
outros quinhentos. O prazer de comprar, passar o cartão é sentir a felicidade de que passou,
podendo assim, ir para casa com sua compra é ótimo. Mas é um prazer artificial, quando se
pode reutilizar, desta forma ajudando o meio ambiente.
Muitas opiniões difíceis, maneiras exóticas e planos são montados para o meio
ambiente, mas com ação, vontade e tecnicamente dinheiro muda tudo.
Economizar agua, jogar o lixo no lixo, reciclar, evitar o desmatamento, reutilizar,
consumir menos, utilizar o papel corretamente, não caçar animais, afinal, o prazer de ter uma
bota com pele de animais não é maior do que sua vida.
Onde entra o dinheiro em toda essa ecologia?
Todos poderiam viver de forma ecologicamente, mas quem poderia dar 900 reais por
uma calça jeans ou 60 reais por cada camiseta? De forma sincera, apenas os ricos.
Desta forma, muitas pessoas não tem condições de viver uma vida ecologicamente
correta, mas fazendo os princípios básicos do meio ambiente pode-se evitar muitos destroços
de nosso mundo.

97% da Mata Atlântica foi destruída, tem-se ideias daqui a 20 anos...?
Algumas ideias que não são tão inovadoras (todos conhecem), ainda assim fazem a
diferença: jogar lixo no lixo, tentar ser ecológica e se lembrar de que cada vez que se consome
se reutiliza as maravilhas do meio ambiente.
Por isso, não ajude o meio ambiente, mas exploda com ele.

Rodrigo Augusto Spiess
6º 2

Exemplo de escola e de vida
Na minha escola tem um bosque que pra mim é muito importante, tanto para
aprender Ciências, até para conviver melhor com a natureza.
No bosque tem lixeiras, para ninguém prejudicar a natureza e não só no bosque que
tem lixeiras também tem lixeiras pela escola toda. Também na minha escola temos um latão
azul que é para o óleo. Já que o óleo é reutilizável em combustível – sendo assim um
biocombustível.
Na minha casa temos três tipos de lixeiras: a lixeira para lixo orgânico, a lixeira para o
lixo sujo ou não reciclável menos o lixo eletrônico que guardamos para ir numa loja de
eletrônicos e jogar o lixo eletrônico no lixo certo. O terceiro tipo de lixeira é o reciclável; papel,
vidro e plástico, esse tipo de lixeira tem por toda casa.
Esses exemplos de escola e de vida eu considero ótimo para o meio ambiente.

Luana Giovanella
6º2

Boas atitudes

Preservar quer dizer proteger e não é o que todos fazem, a minha cidade ajuda o meio
ambiente com coletas seletivas, mas não é o bastante, temos e devemos fazer mais pela nossa
cidade, pelo planeta. Atitudes simples preservam a Terra, mas nem todos conseguem fazer
isso, preferem cortar as arvores, sujar os oceanos e as cidades, usar agua a toa e mudar as leis
para pior e os políticos que pensam na natureza não são ouvidos, são ignorados. Agora eu
pergunto: não é mais fácil ajuda-la do que destruir
As coisas maléficas sempre parecem mais fáceis. Por que tudo tem que ser fácil, se
com um pouco de esforço tudo sai melhor?
Porque o respeito e o ensino não vem só da escola, vem também de casa. Se em casa
não aprendemos com os pais, porque na escola temos que fazer correto?
Em casa podemos ter um belo jardim, já ajuda, reciclar o que é necessário, colocar o
que não pode ser reciclado em lugares que recolham isso, ter uma horta.
Atitudes sem importância mudam todos, é só acreditar.

