
Sugestão de respostas da atividade 

Celulares são principais responsáveis por distanciar pais e filhos 

Família Sousa reunida para o café da manhã. 
 

Pesquisas científicas mostram que um percentual muito alto de crianças e 

jovens reclama que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. E sabe qual é 

o motivo? Os celulares são os principais responsáveis por isso. Em muitos dos 

casos, pais e mães a QUEM os filhos procuravam estavam tão entretidos com o 

aparelho QUE mal prestavam atenção a eles. E não é só: juntos, celulares, TV’s, 

smartphones e tablets foram a causa desse distanciamento entre filhos e pais 

em mais de 50% dos casos. 

 

Os benefícios da leitura para a vida das pessoas  

 

Stefanie é uma jovem leitora que encontrou nos livros fonte de distração, inspiração 
e aprendizado. 

 



A leitura é a maneira mais antiga e mais eficiente, até hoje, de adquirir 

conhecimento. Esta atividade, QUE  melhora o aprendizado dos estudantes, 

pode estimular o bom funcionamento do raciocínio e da memória, aprimorar a 

capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento 

amplo e diversificado sobre diversos assuntos. QUEM lê muito conversa sobre 

qualquer coisa, e consegue formar opiniões bem fundamentadas. 

 

A paixão pelo futebol: mania de brasileiro 

 

Amigos reunidos no fim de semana jogando uma pelada. 

 

Que o futebol é um dos esportes preferidos dos brasileiros, não há dúvida. 

Sejam amigos jogando pelada à noite, crianças e jovens em escolinhas ou a 

reunião em casa para acompanhar uma partida pela tevê, muitas pessoas são 

apaixonadas por este esporte. Maurício, de 16 anos, com QUEM conversamos 

em entrevista, diz que por meio do esporte aprende valores QUE ou OS QUAIS  

o ajudam a conviver melhor com as pessoas. 

 

 

 

 



Coleta e seleção de lixo e preservação do meio ambiente são 

ações que nunca podem parar 

 

O grupo Reunidos pela natureza organiza mutirões de coleta de lixo realizados em 
áreas de preservação ambiental. 

 
Campanhas de coleta e seleção de lixo são realizadas pelo país inteiro, 

principalmente depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos QUE sugeriu o 

fim dos lixões. Durante este ano, a questão do tratamento de lixo ganhou 

evidência nas discussões da sociedade civil por meio de projetos QUE vêm 

sendo implementados pelo país. 

 

 

Os cães não são apenas “melhores amigos do homem”, eles 
também são capazes de sentir e demonstrar sentimentos 

 
Cães da família Monteiro se exibem em fotografia mostrando o quanto são espertos. 

 



As pessoas  QUE convivem com cães sabem que eles aprendem as regras da 

casa ONDE são acolhidos e quando acontece de quebrar alguma norma 

expressam fisicamente o arrependimento: alguns se escondem e cobrem os 

olhos, outros se abaixam ou arrastam-se pelo chão, num gesto normalmente 

gracioso o bastante para garantir o rápido perdão dos donos. Alguns donos de 

cachorros com QUEM  conversamos se impressionam com o senso tão aguçado 

de certo e errado. 

 

População aprende a preservar a natureza plantando árvores 

pela cidade 

 

 

Crianças, jovens e adultos se unem para plantar mudas de árvores pela cidade. 

 

Atividades simples podem ser realizadas no nosso cotidiano como forma de 

preservação e principalmente de ampliação de áreas verdes na cidade ONDE 

vivemos. Promover a conscientização da população para a importância do 

cuidado com o meio ambiente é preocupação de campanhas QUE ou AS QUAIS 

incentivam a ação de plantio de mudas.  

Textos produzidos para fins didáticos 


