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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Mutirão de limpeza no lago Paranoá 

Alunos da 3ª série da escola São Francisco de Assis deram uma lição de 

cidadania: Recolheram mais de cem quilos de lixo das margens do lago Paranoá. 

As frequentes notícias sobre o acúmulo do lixo nas margens do lago foram que 

desencadeou a ação dessas crianças para dar o exemplo e conscientizar as pessoas 

de alguns princípios básicos de preservação ambiental. 

O mutirão começou animado ás 8 horas deste domingo e os participantes, 

munidos de sacos plásticos, vassouras, e pás, iniciaram a retirada de garrafas, copos 

de plásticos, latas, papeis, e até sobra de comida. O exemplo desses alunos acabou 

contagiando moradores e pessoas que passavam pelo local, levando-os a também 

participar desse ato pela melhoria da qualidade de vida. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Mutirão de limpeza no lago Paranoá”. 

 

2) Quem deu uma lição de cidadania? 

R. Quem deu uma lição de cidadania foram os alunos da 3ª serie da escola são 

Francisco de Assis. 

 

3) Quantos quilos de lixo eles tiraram das margens da lago? 

R. Eles recolheram mais de cem quilos de lixo do lago Paranoá. 

 

4) O que desencadeou a ação dessas crianças para dar o exemplo? 

R. Foram as frequentes noticias sobre o acúmulo do lixo nas margens do lago. 
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5)  Que horas começou o mutirão? 

R. O mutirão começou às 8 horas deste domingo. 

 

6) Como os participantes foram munidos para retirada do lixo? 

R. Os participantes foram munidos de sacos plásticos, vassouras e pás. 

 

7) O que os participantes recolheram neste mutirão? 

R. Os participantes recolheram copos plásticos, garrafas, latas, papéis e até restos 

de comida. 

 

8) O exemplo desses alunos contagiaram ostras pessoas? Quais? 

R. Sim, contagiou moradores e pessoas que passavam pelo local, levando-os a 

participar deste ato pela melhoria da qualidade de vida.  

 

 


