
 

 

Introdução 

 

 

Dada a grande diversidade de temas que o assunto Meio Ambiente oferece, é preciso 

estruturar o trabalho de forma a escolher os assuntos mais relevantes para os alunos e o seu grupo 

social. Os alunos devem, desde pequenos ser instigados a observar fenômenos, relatar 

acontecimentos, formular hipóteses, prever resultados para experimentos, conhecer diferentes 

contextos históricos e sociais, tentar localizá-los no espaço e no tempo. 

O contato com a natureza é de fundamental importância e o professor deve oferecer 

oportunidades diversas para que os alunos possam descobrir sua riqueza e beleza. Fazer passeios 

em jardins, pequenos bosques, no entorno da escola, em qualquer lugar possível de área verde, 

manter contato com pequenos animais, plantas, cursos de água, pesquisar em livros, fotografias, 

internet a diversidade da fauna e da flora, principalmente local, são oportunidades valiosas para 

que esta descoberta e o aprendizado se efetive. 

Para tanto é preciso que o professor desenvolva atividades variadas, inserindo-as na rotina 

e nos projetos que desenvolve junto com os alunos, promovendo situações significativas de 

aprendizagem para que avancem nos seus conhecimentos por meio de problemas que sejam ao 

mesmo tempo desafiadores e possíveis de serem resolvidos.  

Por meio dessas atividades, eles poderão conhecer e ter consciência de seus papéis em 

nossa sociedade, como também valorizar a cultura. Vale lembrar que os valores se concretizam na 

prática cotidiana, assim o professor deve organizar sua prática de forma a manter a coerência entre 

os valores e competências que quer desenvolver e a ação cotidiana (Texto adaptado do Referencial 

Curricular Nacional. Volume3) 

.  

Encontram-se compiladas aqui algumas atividades práticas para serem realizadas com 

alunos do ensino infantil e fundamental I e II sobre três grandes temas de caráter transdisciplinar: 

ÁGUA, SOLO E BIODIVERSIDADE. Essas atividades foram selecionadas pela equipe Roda 

D´Água, com a orientação da professora de Biologia Luciana Castro, para servirem de inspiração 

para os professores da rede municipal de São Luiz do Paraitinga. Através de possíveis releituras e 

adaptações, essas atividades podem se adequar à realidade de cada escola e, cada professor, 

pode trazer uma contribuição significativa para o processo de ensino-aprendizagem de sua turma, 

de forma a utilizar diversas metodologias ativas apresentadas com o propósito de desenvolver o 

tão esperado e almejado protagonismo juvenil nos espaços educativos e no contexto social de 

nossos educandos. 



 

ÁGUA 

Educação Infantil 

 

1- Sensibilização e descoberta sensorial: 

Objetivo: Vivenciar o elemento água e propor relação de encantamento. Sugerir às crianças 

imaginarem que nunca tiveram contato com a água. Com os olhos fechados serão orientadas 

a tocar a água (dentro de um recipiente como balde, vasilhas de plástico etc.) e a expressar 

oralmente suas sensações. O professor pode estimular a turma com perguntas sobre a água: 

- características: temperatura, textura, mobilidade etc; 

- sensações: acalma, relaxa, anima, etc; 

- sentimentos: carinho, envolvimento, etc.  

 

2- Sensibilização e descoberta sensorial: 

Objetivo: Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações 

e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música: 

Propor que as crianças expressem com o corpo as águas calmas de um rio ou agitadas com 

em uma enchente (enxurrada). 

 

4- Vivendo o importante: 

Objetivo: Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência, atuando de forma progressiva e autônoma nos cuidados essenciais, de acordo 

com suas necessidades:  

Banho – montar um chuveiro para cada criança encenar seu banho.  

Escovar os dentes – fazer uma escova de dente gigante de papel e conversar sobre a 

escovação. Importância de lavar as mãos para evitar doenças, ensina-las como lavar as 

mãos. Importância de lavar os alimentos, ensina-las como lavar os alimentos. 

 

5- Conhecendo o seu lugar (Estudo do meio) 



Objetivo: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências na natureza por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), fotos, desenhos e outras formas de 

expressão, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.  

 

6-  Iniciando-se no mundo das letras: 

     Objetivo: Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e        

ritmos: criar grupo de palavras com o tema água. 

 

7- Contando e escrevendo suas histórias 

 

Objetivo: Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa: 

- Pedir para as crianças contarem histórias sobre o rio, sobre o mar, sobre a cachoeira, 

sobre os bichos que vivem na mata. Registrar em desenho, colagem, escrita. 

 - O professor inicia uma história sobre o tema água, e cada criança dá sequência a uma 

parte da história. Ao terminar a história podem inventar como encená-la. 

 

8-  Aprendizagem a partir da observação 

 

Objetivo: Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua conservação, utilizando, com ou sem ajuda dos professores, 

diferentes instrumentos de pesquisa.  

- Observação de nuvens. Conversar sobre o que são feitas e por que as nuvens chovem.  

- Fazendo chuva: para realizar essa atividade o professor precisará de uma panela com água 

fervendo, bandeja com cubos de gelo e pano. Segure a bandeja de gelo sobre o vapor que 

sai da panela da água fervendo. Assista o vapor se condensando, até que comece a 

“chover”. 

 

9- Conhecer o espaço onde vive: 

 

Objetivo: Levar os alunos para a observação do rio ou de um curso de água próximo da 

escola. Conversar com eles sobre a quantidade de água, correnteza, mata ciliar, bichos da 

água, importância daquele rio ou curso de água, etc. 

 

 



 

 

ÁGUA 

Ensino Fundamental I e Fundamental II:  

 

1- Descobrindo a quantidade de água no mundo 

 

Objetivo: Sensibilização da real quantidade de água potável no mundo, sua 

distribuição irregular e a necessidade de economia:  

Após uma conversa entre professor e alunos sobre a quantidade e distribuição de 

água no mundo o professor poderá desenvolver a seguinte atividade prática para ilustrar 

o assunto:  

Já vimos em noticiários que a água do planeta está acabando, mas não é a quantidade 

de água que está diminuindo, e sim a procura por ela que está ficando cada vez maior. 

Há também outro fator agravante: sua poluição. 

É extremamente importante que todos se conscientizem sobre o valor da água para 

os seres vivos e entendam o que a falta dela pode nos causar. 

Uma atividade fácil pode ser feita de forma simples em sala de aula, utilizando 

materiais baratos e de fácil acesso.  

 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: uma garrafa pet 

transparente de dois litros com tampa, água, um copo de 200 ml e um copo de 50 ml. 

 

Como: O professor deve encher a garrafa pet com água e pedir aos alunos que 

imaginem que dentro daquela garrafa está toda a água do mundo. Nesse momento, eles 

podem ser indagados acerca de diversos assuntos, como: “Que tipo de água temos em 

nosso planeta?”; “Onde existe água em nosso planeta?”; “Será que toda a água que 

temos no mundo é potável?”; “Por que a água é tão importante para a vida?”; “Quais 

organismos precisam de água?”; “O que pode acontecer se um ser vivo ficar sem água?”; 

“De que forma você consome água?”, entre tantas outras perguntas. 

Depois de questionar os alunos, o professor deve encher o copo de 200 ml com a 

água que está dentro da garrafa, informando que aquela quantidade que está no copo é 

o total de água doce existente em nosso planeta.  



Em seguida, o professor deve encher o copo de 50 ml com a água que está dentro do 

copo de 200 ml. O copo de 50 ml representa a água de fácil acesso, como rios, lagos, 

represas e poços artesianos.  

Feito isso, o professor enche a tampinha de água da garrafa pet com a água que está 

dentro do copo de 50 ml, sendo que a tampa da garrafa representa a quantidade 

aproximada de água doce disponível para o consumo humano. 

Ao longo dessa atividade é fundamental que o professor tenha momentos de interação 

e esclarecimento, pois se trata de uma atividade que visa à conscientização de todos que 

consomem água. Nessa atividade, o professor também pode trabalhar o ciclo da água, 

como ela é utilizada pelas plantas e animais, como ocorre a purificação da água e quais 

são as propriedades da água. 

Depois da atividade, o professor pode pedir aos alunos sugestões de como evitar o 

desperdício de água; e, se houver possibilidade, promover fóruns e debates com outras 

turmas da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-  Conhecendo nossos rios: 

 

Objetivo: Fazer com os alunos uma caminhada pelas margens do rio perto da escola ou 

um curso de água e orientá-los quanto ao preenchimento do formulário que será 

disponibilizado pelo professor para cada aluno: 

 

a- Estamos na bacia hidrográfica__________________________ 

Este é o rio__________________________ 

Ele deságua no ______________________________________________ 

 

b- Observe com atenção a paisagem e as condições do rio nesse ponto. Represente através 

de desenho o que você vê: 

 

c- Abra seus ouvidos e escute com calma os sons deste local. Anote os tipos de sons e suas 

intensidades:  

 

Sons Intensidade 

 (   ) fraco               (   ) forte 

 (   ) fraco               (   ) forte 

 (   ) fraco               (   ) forte 

 (   ) fraco               (   ) forte 

 (   ) fraco               (   ) forte 

 

d- A coloração da água do rio sofre diversas influências da sua margem. Observe a cor 

utilizando um copo transparente, ou apenas observando o conjunto. Como você descreveria 

a coloração da água neste ponto? 

(   ) cristalina           (   ) barrenta          (   ) outra ___________________ 

 

e- Vamos usar outros sentidos. Cheire a água. 

Como você descreveria este cheiro? _____________________________ 

 

f- No fundo do rio, podemos encontrar diversos elementos. Manipule o fundo do rio, usando 

um galho de árvore ou apenas observe. Analise estes elementos e descreva o que você 

encontrou. _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



g- Qual será a velocidade da água neste ponto? Vamos descobrir? Usando a trena, escolha 

uma distância para fazer o experimento. Colete três tipos de folhas de tamanhos diferentes. 

Agora vamos medir o tempo, em segundos, que cada folha leva para percorrer a distância 

determinada. 

 

Distância: ________________________________ metros 

Folha1: ________________________ segundos 

Folha2: ________________________ segundos 

Folha3: ________________________ segundos 

 

Média= soma segundos dividido por 3, média será = __________________ segundos 

Velocidade= distância dividido pelo tempo, velocidade= ___________________ m/s 

 

h- Será que encontraremos vida animal neste ponto do rio? 

Vamos fazer uma atividade para descobrir. 

Se possível, levantem as pedras dos cantos e usem uma peneira também, para recolher um 

pouco da água. Se isso não for possível, apenas observe. Relate o que você ou seu grupo 

encontrou. ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- Tratamento de água (Saneamento básico) 

 

Objetivo: Visitando uma estação de tratamento de água. Levar os alunos até uma 

estação de tratamento de água ou participarem de uma palestra dos funcionários da 

empresa responsável pelo tratamento de água da cidade. Aqui em São Luiz do 

Paraitinga, é a SABESP. Para chegar a sua torneira e para que seja considerada potável 

ao consumo humano, a água passa por processos de tratamentos físicos e químicos 

divididos em etapas. Anote todas as informações e descubra como acontece o 

tratamento de água que você bebe. 

1ª etapa: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2ª etapa: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3ª etapa: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4ª etapa: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5ª etapa: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 Mostrando o aprendizado: 

1- Agora que você conhece cada etapa do tratamento da água, você já parou para pensar 

como ela chega a sua casa? Observe cada etapa e fique sabendo, você pode criar esse 

desenho em seu caderno, depois se reunir com alguns colegas e usando material 

reciclado fazer uma maquete de uma estação de tratamento de água (ETA). 

 

 

 



 

2- Nas ETAs são usados filtros para limpar a água, vamos juntos construir um filtro caseiro? 

Como podemos retornar a água que usamos para o meio ambiente sem polui-lo? 

                                      

 

 Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: Para isso você vai 

precisar de uma garrafa plástica, filtro de café, areia e carvão. 

 Como: 

1- Corte a garrafa plástica a 10 cm do topo e coloque a parte do bico virada para baixo 

(como um funil) dentro da outra parte da garrafa. 

2- Coloque um filtro de café e, dentro, uma camada de areia úmida. 

3- Derrame água suja de lama no filtro e observe a cor da água que saiu. 

4- Tire a água filtrada e repita o experimento, mas desta vez adicione, além da areia inicial, 

pedra e mais uma camada de areia. 

5- Observe o resultado da água na garrafa e anote em seu caderno: Onde as partículas de 

sujeira se fixaram?  

6- Lembre-se: Não beba esta água, pois este filtro não elimina completamente os germes. 

 

 

 

 

 

 



4- Auditoria da água:  

 

Objetivo: ter conhecimento sobre a origem, o uso da água, a relação da comunidade 

com esse recurso natural. 

Faça leituras regulares do medidor de consumo de água da escola. Aproveite para fazer a 

mesma auditoria em casa. 

 

Anote em uma tabela o consumo do período em que você determinou a auditoria: 

Semana Data da leitura Consumo em 

litros 

Diferença 

Um    

Dois    

Três    

 Subtraia a última leitura da anterior para obter o consumo semanal. 

 

Pontos para discussão: 

a- Como a escola pode reduzir o consumo semanal de água? 

b- O que acontece com a água quando sai da escola? 

c- Como podemos conservar a água da escola, em casa e na comunidade? 

d- Aceite o desafio de educar seus amigos! 

 

Questionário da água, pode ser usado como uma pesquisa entre os alunos, individualmente 

ou em grupo: 

a- Quantos estudantes da escola conhecem a origem da água na comunidade? 

(   ) todos       (   ) maioria      (   ) poucos ou nenhum        (   ) não sei 

 

b- A fonte de água para a comunidade é: 

(   ) nascente local, renovável e abundante 

(   ) do rio local 

(   ) importada de fora da região 

(   ) local, mas difícil de obter ( cara, distante, escassa, etc.) 

 

 



c- A água na comunidade é: 

(   ) naturalmente limpa, sem necessidade de tratamento 

(   ) filtrada para remoção de pequenas impurezas 

(   ) quimicamente tratada com cloro, iodo, bromo ou flúor 

(   ) não sei 

 

d- Os métodos de armazenamento de água na comunidade são: 

(   ) limpos e saudáveis    (   ) duvidosos, impondo riscos à saúde humana    (   ) não sei 

 

e- A escola conserva a água com irrigação econômica (gotejamento, etc.) 

(   ) sempre       (   ) às vezes        (   ) raramente      (   ) sempre        (   ) não irriga 

 

f- Minimizamos o consumo geral: 

(   ) sempre       (   ) às vezes        (   ) raramente      (   ) sempre   

 

g- Usamos produtos naturais de limpeza, cozinha, jardinagem, etc.: 

(    ) sempre       (   ) às vezes        (   ) raramente      (   ) sempre   

 

h- Cuidamos e mantemos as instalações para prevenir vazamentos: 

(    ) sempre       (   ) às vezes        (   ) raramente      (   ) sempre      (   ) não sei 

 

Mostrando o aprendizado: 

 

1- Para a realização de uma campanha na escola, os alunos poderão fazer o levantamento 

de dicas de economia de água e produzirem um folder sobre o assunto. Esse material 

poderá ser distribuído para os outros alunos da escola. 

          2- Com a ajuda do professor ou através de pesquisas, em grupo os alunos poderão criar um      

texto teatral e fazer a encenação do mesmo em um dia pré agendado para a comunidade escolar 

alertando da importância do uso racional e consciente da água. 



 

5- Quanta água você usa?  

 

Objetivo: Examinar a utilização da água potável. 

Discuta como usamos água para sobreviver confortavelmente. Em grupos de quatro, peça 

para estimarem a quantidade de água que usam em um dia. Para referência, podem 

consultar esta tabela de uso médio: 

Tipo de uso doméstico Quantidade em xícaras % do total 

Banho 576 25,7 

Lavagem de roupas 545 24,5 

Descarga de sanitário 308 13,7 

Jardim e lavar o carro 256 11,4 

Cozinhar e beber 105 4,7 

Lavagem de louças 449 20 

 

Para dar uma ideia de quanta água isto significa, encha uma lata contendo as xícaras de 

água. Discuta os resultados e como estes números poderiam ser reduzidos. 

 

 

6- Água reciclada – Terrário 

 

Objetivo: Simular o ciclo da água e observar a importância das plantas como 

principais atores desse processo. 

 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: pote de plástico grande, 

composto, pedras e pequenas plantas. 

 Como: 

1- Abra o pote e, usando a lateral como fundo, coloque uma camada fina de 

pedrinhas. 

2- Por cima coloque solo e composto, depois umedeça com água. 

3- Nessa terra, cultive as pequenas plantas. 

4- Ponha a tampa no pote, não a remova nem regue as plantas. 

5- Observe o seu terrário durante a próxima semana. 

 

- Como estão reagindo as plantas? O que você pode notar? 

- Anote as observações no seu caderno. 

 



A conclusão não deverá estar escrita no roteiro, os alunos devem chegar até ela, mas 

o professor pode encaminhar a conversa para finalizar, dizendo: As plantas fazem a água 

circular pela evaporação das folhas (evapotranspiração), elas são as grandes produtoras de 

água. Ela se torna líquida podendo ser aproveitada novamente. 

 

 

         7- Aquamóvel  

           Objetivo:  jogo para sensibilizar a comunidade escolar quanto a importância de se 

manter sadio o manancial de água local onde vivem. A intenção é estimular o espírito de 

equipe e o cooperativismo para conservar os recursos hídricos que ainda restam. 

 Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: 15 copos plásticos para um 

grupo de até 50 participantes, jarros transparentes de plástico ou garrafas plásticas reaproveitadas 

com o gargalo cortado, água, réguas graduadas de papel, fita adesiva, grãos ou elementos como 

restos de lixo ou tinta, que representem a contaminação ou poluição da água.  

Por onde começar: Escolheremos uma área ao ar livre como um jardim ou uma quadra. 

Posicionaremos os copos, por exemplo, 7 com água limpa e 8 com água poluída, espalhados pela 

área, escondendo-os em diversos locais, para serem encontrados. Intercalaremos copos que 

contenham somente água, representando a água limpa, e copos que contenham água e restos de 

lixo ou sujeira, representando a água contaminada. Colaremos, em cada jarro plástico, uma régua 

graduada para medição dos resultados de cada grupo. 

Algumas pessoas serão os tripulantes dos aquamóveis, com a função de abastecer seus 

tanques coletores de água. Todos têm uma missão em comum: salvar a Terra antes que ela se 

transforme num imenso deserto. Encontrar água é o grande desafio, mas ela não pode estar 

contaminada. Outras pessoas do grupo exercerão a função de monitores que observarão as ações 

dos tripulantes e o cumprimento das regras da atividade.  

Os participantes formarão grupos de, aproximadamente, 5 a 8 pessoas. Cada grupo será 

um aquamóvel, compondo um pequeno círculo, todos voltados com o rosto para fora, de costas, e 

agrupados com os braços “enganchados”. Os aquamóveis se posicionarão em locais que 

apresentem o mesmo grau de dificuldade de acesso aos copos. Para cada aquamóvel, 

forneceremos um jarro vazio graduado. Quando escutarem o sinal de saída, todos os aquamóveis 

caminharão em direção a um copo com água. Ao encontrá-lo, deverão abaixar-se, pegá-lo e jogar 

a água dentro do jarro. 

 



O objetivo é encher os jarros com a maior quantidade possível de água limpa, durante um 

tempo estabelecido, como, por exemplo, cinco minutos. Deixar claro que não é uma corrida, mas 

um desafio a ser cumprido com a cooperação de todos.   

Atenção para as regras:  

• os braços não podem se soltar, pois todos os tripulantes estão interligados; se isso 

acontecer, o aquamóvel entrará em colapso e se desmanchará;  

• a água coletada não pode estar poluída ou contaminada;  

• caso o grupo derrube a água do copo, deve abandoná-lo. Os monitores anotarão as 

“infrações” cometidas pelos tripulantes, bem como observarão o comportamento dos 

participantes podendo estabelecer “multas”, se for o caso. 

  Após o sinal de encerramento, todos os aquamóveis medirão a quantidade de água 

obtida em cada jarro.  

Apesar da euforia dos vencedores, vamos refletir com os grupos: a relação da quantidade 

de água coletada com a quantidade necessária para a sobrevivência de todos; a facilidade ou 

dificuldade de encontrar água em boas condições e o porquê; o comportamento dos grupos para 

obter água limpa. A ideia é não desperdiçar nenhum dos jarros, sendo todos os aquamóveis 

vencedores, convidados a continuar a missão por muitos anos.  

 

 Para ir mais além: 

• Reuniremos o grupo para discutir: Quais foram os comportamentos durante o desafio? 

Houve competição? Espírito de equipe? Organização? Planejamento? Motivação? 

Imaginaremos essas atitudes para a situação da água no Planeta. Pessoas competindo, sem 

critérios, pelos mesmos recursos, enquanto outras vivem em completa escassez. Como 

gerar a co-responsabilidade de cada um nesse cenário?  

• Os monitores podem escolher formas construtivas de pagar as multas: promover a limpeza 

de rios, córregos e áreas degradadas por um determinado período, monitorar a água 

desperdiçada nas atividades diárias de um grupo e nos vazamentos, trabalhar como agentes 

comunitários de educação ambiental ou ministrar palestras na escola, entre outras 

atividades. 

 

Como trabalhar em nossa comunidade: Nem todos os participantes tiveram a mesma 

condição de acesso aos copos de água durante a atividade. Em nossa sociedade, muitas 

comunidades não dispõem de água encanada e nem tratada. Podemos fazer um diagnóstico das 

condições locais, trabalhando as diferenças e a importância que a água tem na vida de pessoas 

que não têm acesso a ela; comparando com aquelas que possuem acesso facilitado. Quais as 



limitações para o desenvolvimento social, econômico e ambiental desta comunidade? Alguém já 

viveu uma situação precária e hoje tem melhor qualidade de vida? Como isso foi possível e como 

os participantes podem se mobilizar para que as pessoas tenham melhor acesso à água limpa? 

 

8-Ecofutebol: 

 

Objetivo: Tratar o assunto de forma lúdica, através de um jogo. Os rios tornaram-se um 

ponto de referência para as ocupações humanas, fornecendo água para o abastecimento, 

transporte, higiene, alimentação, irrigação e outros benefícios. O rio é integrado a um sistema: 

fornece água para os seres vivos e o Planeta e recebe proteção das árvores. Muitas vezes, as 

ocupações humanas não respeitam essa condição natural de interdependência, desmatando as 

árvores e as florestas sem controle. Demonstrar a importância da mata ciliar na preservação dos 

recursos hídricos e das florestas, como reservatórios naturais de água, é o grande desafio desta 

atividade. 

 

Para essa atividade você precisará: Apito, 30 bolinhas feitas com meias, jornal ou 

tampinhas plásticas, barbante ou novelo de lã reutilizado, fita crepe e tesoura. 

 

Por onde começar: Escolheremos uma área livre ou o espaço da sala de aula. De um lado, 

formaremos uma área de gol, fixando o barbante no chão da área escolhida. Esta linha representará 

a margem do rio, cujo interior pode ser decorado com papéis ou tecidos azuis para ficar com 

aparência de água. Em frente à área do gol, distribuiremos as bolinhas pelo chão.  

 

Como proceder: Selecionaremos alguns participantes que deverão ficar enfileirados na 

linha da margem do rio, representando as árvores da mata ciliar. Eles podem segurar folhas de 

papel com desenhos de árvores. É importante que a barreira fique bem fechada, dificultando a 

entrada das bolinhas. Os demais participantes serão os jogadores, posicionados a uma certa 

distância do gol.  

 1ª etapa: Ao som do apito, os jogadores chutam as bolinhas, visando ultrapassar a 

área da barreira. Outro apito e todos param de chutar para a contagem das bolinhas que 

ficaram na área do gol.  

 2a Etapa: Contaremos que a Mata Ciliar está sendo reduzida. Isso significa que 

devemos diminuir o número de árvores na barreira, intercalando a retirada de alguns 



participantes. Repetiremos a 1a etapa, comparando o resultado com a primeira situação. A 

barreira será diminuída aos poucos, até que a entrada das bolinhas se torne muito fácil.  

 3a Etapa: Discutiremos as sensações que os participantes tiveram durante a 

atividade, comparando com a realidade da relação água e florestas: a mata ciliar é 

representada pela barreira e as bolinhas representam o lixo e os sedimentos, como a terra 

carregada pela erosão. Quanto maior a barreira, menos sedimentos e lixo conseguirão 

penetrar nas águas pela ação do vento e das chuvas. Assim como os cílios protegem nossos 

olhos contra a entrada de partículas de poeira, a mata ciliar protege os rios contra a erosão 

e algumas formas de poluição. 

 

Como trabalhar em nossa comunidade: Visitar algumas áreas, como rios, córregos, lagos, o 

bairro e outras localidades da região pode auxiliar na comparação do que aprendemos na atividade 

e a situação real. Fotos e gravuras de um lugar conhecido podem ser utilizadas. Discutiremos as 

causas da degradação desses ambientes e as formas de recuperação. Adotaremos um espaço 

para recuperá-lo, com mutirões de limpeza, reflorestamento, entre outras boas ideias e ações. 

 

9- O diário de um rio:  

 

Objetivo: Estudo histórico de um manancial de água: Você já tentou descobrir a história de 

sua família? Qual sua origem, fatos que aconteceram ao longo dos anos e afetaram a cultura, as 

tradições ou mudanças de locais de vida dos seus antepassados? Reconstruir a história de uma 

pessoa, ou de um lugar, é uma forma de entender o nosso estilo de vida hoje, ou do lugar onde a 

gente mora. A história de um rio é assim: seu processo histórico, suas diferentes formas de 

utilização ao longo dos anos e o seu estágio atual de conservação permitem prever o que poderá 

acontecer com ele nos próximos anos. 

Do que precisaremos: Cartolina, papel, lápis, régua, recortes de revistas e outras fontes de 

pesquisa sobre o rio, cola, tesoura, caderno de anotações, gravador e, se possível, máquina 

fotográfica.  

Por onde começar: Formaremos grupos de até cinco pessoas. Em cada cartolina, 

desenharemos uma linha do tempo. Escolheremos um rio, manancial, lago ou curso d´água para 

pesquisar. Cada grupo receberá uma cartolina.  

Como proceder: A ideia é reconstruir a história do curso d´água escolhido. A partir de uma 

data, por exemplo, como 20 anos atrás até hoje, investigaremos a trajetória de vida do rio. O seu 

nome tem alguma origem e significado especial? Como os habitantes se relacionaram com ele ao 

longo dos anos? O uso foi para o lazer, para o abastecimento de água, para o transporte, para o 



trabalho, entre outras atividades? Como ocorreu a exploração e quais ações contribuíram para sua 

degradação?  

A pesquisa pode ser feita a partir de entrevistas com moradores antigos da cidade, pais, avós, 

recortes de jornais e revistas, internet e outros meios de comunicação, Companhia de 

Abastecimento de Água, Ongs, Comitês de Bacias e/ou Consórcios Intermunicipais de Bacias 

Hidrográficas.  

Selecionaremos os fatos mais significativos. Ouviremos as histórias e conhecimentos sobre 

o rio, os fatos e eventos mais marcantes, de que forma o rio contribuiu para a sua vida, anotando 

os dados numa ficha: nome, idade, formação escolar, profissão, endereço. Perguntaremos o que 

mudou nos dias de hoje e o que as pessoas acham que acontecerá com o rio no futuro. O apoio do 

gravador e do caderno de anotações é recomendável. 

 Analisaremos também os elementos que degradam ou conservam o rio atualmente: 

animais e plantas, a qualidade da água, a industrialização e como as empresas se relacionam com 

o rio, a ocupação de suas margens, o lazer, a mata ciliar, comunidades que ainda sobrevivem da 

pesca no rio, o trabalho das pessoas para sua conservação, entre outros elementos. 

Selecionaremos fotos, mapas e figuras para as próximas fases da atividade. As 

informações devem ser analisadas, visando organizá-las em tópicos de acontecimentos mais 

importantes a serem incluídos na primeira parte da linha: 20 anos atrás até hoje.  Sugerimos 

o uso de frases ou parágrafos curtos, gravuras ou desenhos acima e abaixo da linha, em ordem 

cronológica. 

O provável futuro do rio: O próximo passo será discutir os dados da primeira parte da linha, 

ou seja, do ontem até hoje, e analisar o que provavelmente acontecerá com o rio no futuro, a partir 

das ações que o degradam ou conservam. Em seguida, cada grupo escreverá as ideias, de forma 

simplificada, no lugar correspondente.  

O futuro preferível do rio: Refletiremos sobre o que o grupo gostaria que acontecesse com o 

rio no futuro. Como seria o rio ideal e como as pessoas se relacionariam com ele. Em seguida, 

cada grupo dispõe as ideias, de forma simplificada, no lugar correspondente. Compararemos as 

duas linhas do futuro para refletir sobre quais atitudes devem ser mudadas e quais ações realizadas 

para garantir um futuro ideal para o rio. Registraremos as ideias numa folha de papel que servirão 

de base para a construção de planos de ação.  

A apresentação final pode ser feita na forma de painel, incluindo, informações da linha do tempo 

e ilustrações (fotos, mapas, gravuras e desenhos), num local acessível à comunidade.  

Envolvendo as pessoas: Após as apresentações, podemos promover um debate entre os 

grupos da escola e convidados da comunidade para identificar ações necessárias e possíveis de 



serem realizadas para conservar ou recuperar o rio, bem como definir responsabilidades (cidadãos, 

governo, ambientalistas, empresários, entre outros). Os grupos podem ser os principais atores de 

envolvimento das pessoas: multiplicando o painel, oferecendo palestras, tornando-se voluntários 

em ações de plantio, escrevendo cartas para prefeitos e vereadores, organizando mutirões de 

limpeza e recuperação de áreas degradadas do rio, entre outras ações verdes. Os educadores 

devem observar como os grupos se organizam e interagem para conseguir o que planejaram. 

 

 Para ir mais além: 

• convidar pessoas ligadas ao assunto para participarem de palestras e conversas dirigidas, 

aprimorando os conhecimentos técnicos;  

• encaminhar um documento do resultado desta atividade para os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade ou Estado, Ongs locais e outros 

atores envolvidos na conservação do rio; 

 • criar uma cronologia das formas de abastecimento da água na região. Moringas, cantis, 

poços, chafarizes, cisternas, reservatórios e outras construções que acompanharam a 

evolução do abastecimento de água podem nos contar a história ao longo dos séculos. 

Usando imagens, podemos reconstruir todo o percurso, do passado até a atualidade. 

Quantos mecanismos e engenhos o homem já inventou? Que soluções encontrou para 

resolver os problemas?;  

• adaptar a atividade para resgatar a história de outros temas: a escola, o bairro, as praças 

e monumentos, a cidade. Entender e conhecer melhor o lugar possibilita a recuperação tanto 

da história, como das condições do uso e de sua qualidade. Divulgar o trabalho na escola, 

na comunidade, na imprensa, bem como envolver as autoridades locais. 

Como trabalhar em nossa comunidade: Podemos escolher o curso d´água mais 

importante de nossa região, ou mais próximo da escola ou da comunidade: um manancial, um rio, 

uma represa, o mar, uma lagoa e até mesmo um córrego. É importante adaptar os anos da linha 

do tempo de acordo com a evolução da ocupação da localidade e do uso do curso d´água. 

Desenhos, fotos e gravuras, facilitam o trabalho em regiões onde a população tem baixa 

escolaridade e ampliam as formas de divulgação do painel. Também vale conversar com pessoas 

mais velhas e moradores antigos que possam nos contar a história do lugar. 

 

10-A arte e a questão da água 

 

Objetivo:  O retrato de nossa água, o retrato de nossa cidade. Um dos grandes desafios de 

um fotógrafo é captar uma cena de improviso. Ou seja, na sua forma mais natural, registrando 



expressões, estilos, marcas, rugas, comportamentos, despertando sensações e outras 

características que nos fazem conhecer um pouco da pessoa ou do lugar, sem necessariamente 

estabelecer um contato físico. Escolher um retrato e observar o que ele demonstra: tristeza ou 

felicidade. Olhar mais atentamente para o lugar onde você mora como se fosse congelar a 

paisagem para um retrato: o que você vê? Uma casa é o retrato de seu morador. Observar o rio de 

perto das nossas casas é nos permitir entender como nos relacionamos com o ambiente. 

Do que precisaremos: Cartolina, papel, tinta, canetas coloridas, cadernos e folhas de papel, 

lápis, pranchetas, vendas para os olhos para metade dos participantes e, se possível, máquina 

fotográfica.  

Por onde começar: Precisamos organizar a atividade por etapas bem definidas para que, 

a cada fase executada, os participantes possam aprimorar sua visão sobre o seu meio. Iniciando 

por um rio. Os rios retratam grande parte da situação ambiental e do desenvolvimento de uma 

região. Assim, incentivaremos um trabalho de pesquisa para identificar os rios presentes na sua 

área geográfica, a importância de cada um para a comunidade local. Que tal propor uma eleição 

do rio a ser trabalhado pelo grupo, considerando: Qual rio está mais próximo de vocês? Com qual 

rio vocês se identificam mais? Qual rio tem maior importância para sua vida? Caso não exista 

nenhum rio próximo da escola ou da comunidade, pode-se pesquisar um córrego, uma lagoa, uma 

represa, entre outros cursos d’água.  

Como proceder: Organizando a visita, uma saída, por exemplo, às margens do rio. 

Orientaremos os participantes sobre a roupa mais adequada, bonés, filtro solar, repelente e 

comportamentos para evitar acidentes. Não esquecer os materiais de apoio: caderno, papel, lápis, 

venda para os olhos, pranchetas e máquina fotográfica. Investigando o local incentivaremos a 

observação detalhada da situação do rio e de suas margens. Como está a água do rio: clara, 

escura, com espuma, com lixo boiando? O rio tem cheiro? As margens estão cobertas por 

vegetação? Há processo de erosão nas bordas do rio? Há entulho e lixo nas suas margens, animais 

como: peixes, aves, mamíferos, moluscos nas margens do rio ou dentro da água? Pessoas que 

trabalham, brincam, nadam ou retiram água do rio para suas atividades? Pediremos que todos 

anotem suas observações para discussão. 

Retratando o rio: A ideia desta etapa é fazer um registro visual da paisagem e da situação 

do rio.  

 Podemos escolher uma das técnicas: 

 a) dividir os participantes em equipes de até cinco pessoas que compartilharão a máquina 

fotográfica. Os grupos tiram suas fotografias individualmente, permitindo uma variação de 

pontos de vista e enfoques sobre o mesmo rio. Observações e anotações complementarão 

o registro.  



b) outra maneira bem divertida é simular uma “máquina fotográfica humana”. As pessoas, 

organizadas em duplas, recebem prancheta, papel, lápis e uma venda para os olhos. Um 

dos integrantes da dupla faz o papel de máquina fotográfica e tem seus olhos vendados, o 

outro é o fotógrafo e deve guiá-lo para algum lugar da região a ser estudada. Assim que 

identificar um local ou uma cena que queira mostrar, o fotógrafo se posiciona atrás da 

máquina, coloca as mãos sobre seus ombros e retira a venda dos seus olhos. Para obter o 

visor da máquina, o participante “máquina” junta os quatro dedos da mão com o dedo polegar 

para formar um círculo. Posicionado na frente de um de seus olhos e somente este olho 

deve ficar aberto. A ideia é ficar com uma visão restrita, como se fosse o visor da máquina, 

enquadrando a paisagem para a foto. O fotógrafo, então, move os ombros do participante 

que representa a máquina, balançando-a lentamente de um lado para o outro até dizer: 

“Pare. Tirarei a foto agora!” A imagem deve ser memorizada pela “máquina”. O desafio é 

fazer uma representação visual da paisagem ou cena no papel, sem olhar para ela. Neste 

caso, pode-se ficar de costas. Após o término da ilustração, os papéis entre os participantes 

podem se inverter. Os filmes tirados pela máquina de verdade devem ser revelados e, 

juntamente com os desenhos da máquina fictícia, serão partes da discussão nas próximas 

etapas da atividade. 

Comparando o retrato da nossa água com o retrato da nossa cidade: Reuniremos todo 

o material com recortes de jornais e revistas noticiando fatos da cidade relacionados ao tema e 

promoveremos um debate com os grupos. É possível estabelecer a relação entre as condições dos 

recursos hídricos e os estilos de vida de uma cidade? A cidade está bem cuidada? Seu crescimento 

é planejado? Carece de infraestrutura? Quais os problemas ambientais e sociais mais 

significativos? O que e quem eles afetam? Qual o padrão de consumo das pessoas? Há 

racionamento de água e energia? Há enchentes constantes? A qualidade de vida dos moradores 

está diminuindo? O que as pessoas pensam sobre a sua cidade? Faremos uma relação entre a 

condição dos recursos hídricos, a situação da cidade e a maneira como as pessoas vivem e olham 

para ela. Moradores com fácil acesso à água e a outras estruturas básicas dificilmente pensam 

sobre como vive a sua cidade. Analisaremos como o retrato da água x o retrato da cidade é aceito 

pelas pessoas. É harmônico e agradável? Como são tratadas as questões: abastecimento e uso 

da água, geração e destino do lixo, fornecimento de energia e seu uso, coleta e tratamento do 

esgoto, depredação ou conservação do ambiente escolar, relações entre educadores, alunos, pais 

e a comunidade? Como a escola é vista e sentida por todos que a frequentam? 

Criando alternativas de soluções: O que de fato desejamos para a nossa casa, para os 

outros e para o Planeta? Sem dúvida, o ideal é uma cena com final feliz. Para discutir algumas 

alternativas, visando melhorar o retrato de nosso pedaço, incluindo a revitalização e recuperação 

de alguns locais, mutirões de limpeza, investimento em programas de educação ambiental, 



sensibilização de autoridades, comprometimento de empresários, envolvimento participativo das 

comunidades no gerenciamento e proteção do seu espaço, entre outras. 

 Para ir mais além: 

 • Podemos escolher um espaço comunitário de fácil acesso e boa frequência e promover 

uma exposição dos retratos da água, da cidade e dos estilos de vida dos moradores. E, 

ainda, estimular um debate ou criar uma forma de recolher as impressões dos visitantes da 

exposição;  

• É interessante propor um concurso de fotografias e desenhos com o tema da atividade. As 

premiações e a infraestrutura podem ser obtidas com apoio de algum patrocinador e de 

parcerias. 

Como trabalhar em nossa comunidade: Que tal refletir junto com a comunidade sobre: 

Quais são as pessoas e coisas mais preciosas para a minha vida? O que quero ter sempre por 

perto e, portanto, irei cuidar? Para que elas existam será necessário um ambiente equilibrado e 

saudável. Estamos vivendo num ambiente assim? O que podemos mudar? Na atividade, situações 

de conflito vão aparecer, porém, é preciso debater ideias, conceitos e processos para enfrentar os 

problemas e superá-los. 

 

11-A água está em todo lugar 

Objetivo: Demonstrar a pequena quantidade de água disponível para sobrevivência 

humana. 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: 9 vidros de 1 litro, caneta hidrocor, 

colher de sopa e medidas padrão xícaras. 

 

Mais de 70% da superfície da Terra é coberta pela água. Três por cento desta água é doce. 

A tabela abaixo demonstra, de forma comparativa, onde está a água do planeta. 

 

Fonte Quantidade equivalente % do total 

Oceanos 4 xícaras 97 

Calotas polares e 

geleiras 

5 colheres de sopa 2,1 

Subsolo 1,5 colheres de sopa 0,6 

Lagos salgados 2 gotas 0,1 

Lagos não salgados 2 gotas 0,1 



Umidade do solo 1 gota 0,05 

Atmosfera 1/5 de uma gota 0,01 

Rios 1/50 de uma gota 0,001 

  

- Marque 8 vidros com as fontes de água do planeta (veja a tabela). 

- Encha o vidro restante com água, para demonstrar toda a água do mundo. 

- Utilizando a tabela acima, meça as quantidades respectivas de água e ponha em cada 

vidro de acordo com o rótulo (use conta-gotas para as medidas pequenas). 

- Neste ponto o vidro, que antes estava cheio, deve estar vazio. 

- Discuta as quantidades em cada vidro. 

Agora ponha toda a água não salina de volta para o vidro original. Isto deve incluir toda a 

água do subsolo, dos lagos não salinos, da umidade do solo, da atmosfera e dos rios. Os alunos 

poderão notar que este é apenas um pequeno percentual da água total do planeta. Discuta as 

quantidades. Como podemos influenciar os lagos, o solo, os rios e a atmosfera? 

Fatos curiosos: 

• No mínimo 75% do seu corpo é água 

• A vida que existe nos oceanos é responsável pelo equilíbrio do planeta. 

• 1/5 (20%) da água doce do mundo está na bacia amazônica. 

 

. 

12-Fazendo chuva 

Objetivo: Simular o ciclo da água 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais:panela com água fervendo, 

bandeja com cubos de gelo e pano. 

Como: 

- Segure a bandeja de gelo sobre o vapor que sai da água fervendo. 

- Assista ao vapor se condensa, até que comece a ¨chover¨. 

 

13- Examinando a água que bebemos 

Objetivo: Observar a diferença entre vários suprimentos de água da região. 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: várias amostras de água: 

torneira, nascente, rio, etc, um microscópio, lâminas para microscopia. 

- Observe as amostras no microscópio, usando uma gotinha dessas águas coletadas em 

lâmina. 



Quais as diferenças? Anote suas observações no caderno e faça uma discussão com os 

alunos. 

 

14-Poluição do Lençol freático 

Objetivo: Observar a absorção de substância pelas plantas através do caule e sua 

capilaridade. 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: água em três vasos, corante 

de alimento, cravos, margaridas, aipos (salsão) ou outras flores e preferência. 

Como: 

- Adicione corante na água de cada vaso. 

- Ponha uma flor em cada vaso com água. 

- Ponha em um local quente e observe. 

-Anote suas observações no caderno e discuta as conexões entre a água do solo e o 

suprimento de substâncias. 

Fazendas que usam agrotóxicos e fertilizantes químicos poluem o solo e o lençol freático. 

As plantas absorvem a água e também o que ela contém. Na natureza acontece o mesmo, elas 

absorvem tudo o que está presente no solo e no lençol freático. 

 

15-Filtrando a água: 

Objetivo: vivenciar na prática a filtragem da água que ocorre naturalmente nas 

diferentes camadas do solo e também nos tratamentos de água das empresas fornecedoras 

de água aos municípios. 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: garrafa de plástico, filtro de 

café, areia e carvão. 

 Como: 

- Prepare a garrafa plástica cortando fora 10 cm do topo. Vire para baixo e descanse sobre 

a parte inferior (como um funil). 

- Ponha o filtro de café e uma camada de areia molhada. 

- Derrame água enlameada sobre este filtro e observe a cor da água que sai do outro lado. 



- Repita o experimento. Desta vez adicione uma camada de carvão picado sobre a areia e mais 

uma camada de areia sobre o carvão. Observe novamente o resultado. 

Você notará que as partículas de sujeira estarão fixas na areia e no carvão. Lembre-se de 

não beber esta água, pois este filtro não elimina por completo os possíveis germes. 

 

16-Teste de chuva ácida: 

Objetivo: Demonstrar os efeitos da chuva ácida nas plantas. 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: vinagre, 3 garrafas borrifadoras e 

3 plantas da mesma espécie. 

Como: 

- Encha a primeira garrafa com água. 

- Encha a segunda garrafa com ½ água e ½ vinagre. 

- Encha a terceira garrafa com1/4 de água e ¾ de vinagre. 

- Numere as plantas 1, 2 e 3. 

- Cada dia borrife as plantas com as respectivas garrafas. 

- Discuta e anote os resultados. 

Observação: A chuva ácida é causada pelo enxofre emitido pela queima de combustíveis 

fósseis, especialmente usinas termelétricas. Esta chuva causa a morte dos lagos e das florestas. 

Em temos de escassez de água nos reservatórios geradores de energia elétrica, nosso país usa 

este tipo de usina para suprir o déficit de energia. 

 

17- Quando tomo banho... 

Objetivo: Quanta água você gasta quando toma banho? Não sabe? Então está na hora 

de descobrir. 

Para essa atividade serão utilizados os seguintes materiais: um balde, chuveiro, relógio 

e um amigo. 

Como: 

-Antes de mais nada, calcule quanto tempo você leva para tomar o seu banho. Seja honesto! 

Cronometre e anote em seu caderno. 



-Para calcular quanta água você usa, ligue o chuveiro como se fosse tomar o banho. 

-Com um balde, colete a água que sai do chuveiro durante os exatos 20 segundos, remova 

o balde e desligue o chuveiro. 

-Veja quantos litros de água estão no balde (você pode medir no copo do liquidificador, a 

maioria deles traz a medida em litros marcadas). Agora multiplique por 3, isso lhe dará a medida 

de água que o chuveiro gasta por minuto. 

-Exemplo: Se o chuveiro gasta 8 litros por segundos, então ele gasta (8x3=24) 24 litros por 

minuto. 

- Agora faça o seu cálculo: Se o chuveiro gasta 24 litros de água por minuto e o banho 

demorou 15 minutos (24x15=360). Isso significa que foram gastos 360 litros de água em um banho! 
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