
 
Município de São Bernardo do Campo 

Secretaria de Educação 
Departamento de Ações Educacionais 

Divisão de Educação Infantil, Ensino Fundamental e  
Educação de Jovens e Adultos 

EMEB Estudante Flamínio Araújo de Castro Rangel 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – 30 

 

 

 

Como a poluição causa a morte de mais de 1,7 milhão de 
crianças todos os anos 
Síntese da reportagem de Daniela Fernandes de Paris para a BBC Brasil, 6 março 2017. 
 
 

Anualmente, 1,7 milhão de crianças 

com menos de 5 anos morrem no 

mundo devido a problemas ligados 

a poluição ambiental, afirmam dois 

estudos da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) divulgados na noite 

deste domingo. 

O primeiro relatório, "Herdando um 

mundo sustentável: Atlas sobre a 

saúde das crianças e o meio 

ambiente", revela que boa parte das 

doenças mais comuns que matam 

crianças nessa faixa de idade - infecções respiratórias, malária e diarreia - pode ser prevenida com ações para 

reduzir os riscos ambientais, como acesso à água potável e ao saneamento básico. 

No Brasil, as mortes de crianças com menos de 5 anos de idade caíram de 4,8% em 2005 para 3% do total de 

óbitos no país em 2015, segundo a pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2015, divulgada pelo IBGE em 

novembro passado. 

Um dos elementos para o declínio da mortalidade infantil no país, de acordo com o IBGE, é o aumento do número 

de domicílios com saneamento básico adequado (esgoto, água potável e coleta de lixo). 

 De acordo com a OMS, 41 crianças nessa faixa etária morrem por problemas relacionados à poluição a cada 

100 mil habitantes no Brasil. 

Agora, abra seu livro de Ciências – Aprender Juntos 5º ano na Unidade 5. Leia com atenção as 

páginas 74 e 75 e realize os exercícios propostos.  

 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 
– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 
– NOME DO PROFESSOR; 
– ATIVIDADE IMPRESSA E ONLINE: LER O TEXTO E REALIZAR AS PÁGINAS DO LIVRO DIDÁTICO: 74 e 75.  
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Infecções respiratórias, malária e diarreia estão entre os problemas 
associados à poluição que matam crianças 


