Ao ler a manchete, Duda, aluno do 5o ano, que mora
em Belo Horizonte-MG resolveu pensar nas suas
atividades.
Quando está em aula, ele passa a manhã na escola,
que fica sempre com as lâmpadas acesas gastando energia
elétrica. A tarde, quando está em casa, sempre tem um
equipamento elétrico ligado, TV ou computador ou celular,
todos gastando energia elétrica. E a noite assiste seriado
até a hora de dormir.
Quando está de férias, ele tem atividades variadas
de acordo com o local que está. Quando fica em casa
passa a maior parte do dia vendo TV ou jogando video
game. Quando vai para a praia com a família, de manhã
costuma ficar brincando no mar ou na areia. Durante a
tarde acaba brincando com os primos de pique-pega ou
algo do tipo. Mas a noite sempre fica vendo TV.
Mas quando vai para a fazenda dos avós, passa a
manhã ajudando com as tarefas da fazenda, como
ordenhar as vacas ou pegar os ovos no galinheiro. De tarde
ele fica jogando video game. E de noite assiste um episódio
do seriado na TV porque vai dormir cedo para ajudar no
dia seguinte.
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Assim ele percebeu que dependendo de onde passa as
férias acaba fazendo mais atividade com gasto de energia
elétrica ou menos.
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