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1- Apresentação 

 

 

 A presente unidade didática constitui uma produção didático-pedagógica 

resultante da participação no PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, 

para a Formação Continuada de professores da SEED – Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, em parceria com a Instituição de Ensino Superior- 

Universidade Estadual de Maringá - UEM. 

 Esta proposta de intervenção será aplicada na Escola Estadual Padre 

Anchieta- E.F, no município de Inajá. As estratégias de ação serão desenvolvidas 

com alunos do 9º ano do ensino fundamental.  Esse trabalho visa analisar o uso de 

charges e cartuns como recurso didático- pedagógico nas aulas de Geografia com 

ênfase na Educação Ambiental, tendo em vista o desafio diário dos professores em 

tornar as aulas de Geografia mais atrativas e dinâmicas, principalmente ao tratar das 

questões ambientais. Busca-se assim, subsidiar o trabalho do professor que atua em 

sala de aula, contribuindo para o enriquecimento do seu conhecimento teórico e 

propondo atividades que colaboram com sua prática docente. 

 No cotidiano da escola os professores buscam superar várias 

dificuldades para desenvolverem os conteúdos, como a falta de motivação e a 

indisciplina dos alunos, a escassez de recursos, entre outros. Quando se trata da 

Educação Ambiental os desafios são ainda maiores, pois não há clareza teórico-

metodológica sobre como abordar os temas pertinentes à problemática ambiental 

em sala de aula, pouco se sabe sobre o seu caráter transdisciplinar, como resultado, 

muitas vezes na escola o tema fica restrito à semana do meio ambiente ou a 

projetos esporádicos.  

Diante dessas demandas a questão norteadora do presente estudo foi a 

investigação das possíveis contribuições do uso das charges e cartuns ao ensino da 

Geografia com ênfase na Educação Ambiental. 

Cavalcanti e Silva (2008, p.143) consideram os quadrinhos, o cartum e a 

charge formas de linguagem instigantes, criativas, críticas, questionadoras e que 

podem com humor e aprofundamento científico, servir a propósitos didático-



pedagógicos. Sendo assim, podem tornar-se ferramentas muito úteis no trabalho do 

professor seja como motivação para os alunos, já que são linguagens lúdicas e mais 

próximas da sua realidade e pela qual demonstram interesse, ou ainda como ponto 

de reflexão, problematização ou mesmo materialização dos conteúdos geográficos, 

contribuindo significativamente com o aprendizado dos educandos. Sobre esses 

recursos Silva e Cavalcanti enfatizam 

 
(...) Motiva a discussão e reflexão, tornando a aula mais 

receptiva e agradável e, principalmente, estimula uma leitura mais 
apurada da realidade vivida e a desmistificação da ideologia que 
permeia as relações sociais e políticas do mundo. 

                                     (SILVA; CAVALCANTI, 2008, p.144) 

 
 
 Diante da atual crise ambiental e das próprias leis que regulamentam a 

Educação Ambiental (EA) em vários países do mundo e também no Brasil, a escola 

passa a desempenhar um papel importante na formação de cidadãos conscientes e 

críticos, capazes de compreender todos os aspectos que envolvem a problemática 

ambiental, produzindo mudanças significativas na sociedade. 

Segundo Guimarães 

 
 

A EA apresenta-se como uma dimensão do processo educativo 
voltada para a participação de seus atores, educandos e educadores, 
na construção de um novo paradigma que contemple as aspirações 
populares de melhor qualidade de vida socioeconômica e um mundo 
ambientalmente sadio. 

                                     (GUIMARÃES, 1995, p.14) 
 

 
 Nessa perspectiva, o trabalho do professor envolve não apenas a transmissão 

de conhecimentos, mas principalmente a discussão e a reflexão sobre as estruturas 

da sociedade atual. Selbach e Antunes discorrem sobre a ação docente quanto à 

forma contemporânea de se pensar a aula e o processo de ensino-aprendizagem 

 
 

Ensinar é ajudar os alunos a confrontar e ressignificar 
informações relevantes no âmbito da relação que estabelecem com a 
realidade, capacitando-os para reconstruir significados atribuídos a 
essa realidade e a essa relação.  
(ANTUNES E SELBACH, 2010, p. 43) 
 
 

Os autores ainda ressaltam sobre a Educação Ambiental  



Essa é uma educação que propõe atingir todos os cidadãos, 
através de processos pedagógicos participativos e permanentes, 
buscando incutir nos alunos do Ensino Fundamental uma 
consciência crítica sobre a problemática ambiental, proporcionando-
lhes a compreensão das origens das dificuldades decorrentes dessa 
problemática, sua evolução, seu estado atual e as ações possíveis, 
levando cada aluno a se sentir protagonista em busca de soluções. 
(ANTUNES E SELBACH, 2010, p. 50) 

  
                                        

Desse modo, essa Unidade Didática visa desenvolver o conteúdo, além de 

outras formas de linguagem, por meio de charges e cartuns, buscando tornar as 

aulas de Geografia mais dinâmicas, abordando a Educação Ambiental de forma a 

promover a compreensão de todas as dimensões que permeiam essa problemática, 

incluindo os aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais, para que o 

educando possa posicionar-se frente a sua realidade exercendo criticamente a sua 

cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2- ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

   

111ººº   EEENNNCCCOOONNNTTTRRROOO   

   

Conteúdos:  

 Questões ambientais da atualidade. 

 Água: Distribuição e disponibilidade na superfície terrestre. 

Objetivos: Discutir questões ambientais da atualidade, enfatizando a problemática 

da água; Conhecer como a água está distribuída no mundo; Reconhecer que é 

pequena a quantidade de água doce acessível ao homem. 

Duração: 4 aulas 

Material utilizado: charges, textos impressos sobre o tema, projetor multimídia. 

 

No primeiro encontro será realizada, junto aos alunos do 9º ano, a 

apresentação da proposta de intervenção pedagógica, do conteúdo que será 

desenvolvido e objetivos, por meio de slides. 

Após esse primeiro momento, os alunos serão questionados, a partir da 

apresentação de charges e cartuns, sobre a problemática ambiental da atualidade.  
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O objetivo dessa atividade é averiguar o que os alunos sabem sobre os 

problemas ambientais que afetam o planeta e o que pensam sobre a relação 

homem-natureza. A problematização do conteúdo será realizada por meio de 

charges e cartuns, esses recursos podem também ser considerados textos e nessa 

perspectiva podem ser lidos e interpretados.  

A charge e o cartum são desenhos humorísticos, que fazem de modo sintético 

críticas políticas e sociais, daí a sua importância como um tipo de texto a ser 



reconhecido pelos alunos. Além disso, esses gêneros textuais requerem, para a sua 

interpretação, a mobilização de conhecimentos prévios, que o leitor tenha ciência 

dos acontecimentos políticos ou econômicos que estejam acontecendo, ou ainda 

questões culturais ou ideológicas vigentes em uma sociedade, por exemplo. Sem 

esses requisitos não é possível compreender as idéias expressas na imagem. 

 

   

Apresentar as charges e instigar os alunos a pensarem sobre as possíveis 

idéias expressas, analisando-as e posicionando-se frente a essa opinião. 

Charge 1 

 

 Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=7&start=200.             
(Acesso em 18 de setembro de 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de questionamentos 

1- Quais são os personagens que aparecem na 

ilustração? 

2- Descreva a cena apresentada: 

3- Levantar hipóteses para explicar a reação dos 

animais diante da presença de um ser humano: 

4- Você concorda com a idéia expressa na imagem? Por 

quê? 

 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=7&start=200


Charge 2 

Capitalismo e Meio Ambiente 

Disponível em: http://portalarcoiris.ning.com/profiles/blogs/5-de-junho-dia-do-meio-ambiente. (Acesso 

em 18 de setembro de 2014). 

 

 

 A partir da charge 2 o professor poderá iniciar a discussão sobre as relações do 

capitalismo e a degradação do meio ambiente.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Caro professor, é importante que nesse momento os alunos reflitam e expressem o 

que conseguiram captar da imagem. Se necessário teça alguns comentários, mas 

sem esgotar o assunto, pois é importante que os alunos construam seus 

conhecimentos sobre o tema. 

 

 

   

   

   

Sugestão de questionamentos 

1- Descreva a cena apresentada: 

2- O que representam os elementos que compõem a 

cena? 

3- Qual a idéia expressa na imagem? 

 

http://portalarcoiris.ning.com/profiles/blogs/5-de-junho-dia-do-meio-ambiente
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O objetivo dessa atividade é a percepção das relações entre a dinâmica do 

sistema capitalista e a degradação ambiental.  

O professor inicia a atividade com a leitura do texto abaixo: 

 

 

 

O Capitalismo e a Sociedade de Consumo 

 

      Nas últimas décadas houve um aumento significativo do consumo em todo mundo, 

provocado pelo crescimento populacional e, principalmente, pela acumulação de capital 

das empresas que puderam se expandir e oferecer os mais variados produtos, 

conjuntamente com os anúncios publicitários que propõe o consumo a todo o momento. 

Chamamos de consumo o ato da sociedade de adquirir aquilo que é necessário a sua 

subsistência e também aquilo que não é indispensável, ao ato do consumo de produtos 

supérfluos, denominamos consumismo (...) 

. 

RIBEIRO, Thiago. Disponível em http://www.mundoeducacao.com/geografia/o-
capitalismo-sociedade-consumo.htm. Acesso em 21 de setembro de 2014. 
 

  

 

Após a leitura do texto peça aos alunos que façam relações entre consumo, 

capitalismo e meio ambiente.  Em seguida, oriente-os para a produção de um 

parágrafo de texto expondo o que assimilaram sobre o tema. 

  

 

ATENÇÃO! 

 

Professor, as atividades realizadas pelos alunos ao longo do projeto serão usadas para 

compor um livro ao final da implementação desta unidade didática. Por isso, deverão ser 

recolhidas, avaliadas e reformuladas pelos alunos, se necessário. No caso dessa atividade, 

em que cada aluno irá produzir um texto, peça a eles que selecionem a melhor produção ou 

que elaborem um texto coletivo, para posteriormente fazer parte da composição do livro. 

 

http://www.mundoeducacao.com/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm
http://www.mundoeducacao.com/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm


É importante destacar para os alunos o papel da dinâmica natural do planeta. Não é 

apenas a ação antrópica que transforma a superfície terrestre, fenômenos naturais também 

são responsáveis por significativas alterações das paisagens, embora o homem esteja 

provocando sérios desequilíbrios ambientais por meio do seu sistema produtivo: o 

capitalismo. 

 Para saber mais acesse: http://vivaomomentogeografico.blogspot.com.br/ . Acesso 21 de 

setembro de 2014. 
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Nessa atividade será apresentada uma charge sobre o tema água. No 

entanto, é interessante que o professor não revele o recurso natural em questão, 

deixe que os alunos apontem o tema que será tratado e opinem espontaneamente 

sobre as questões que envolvem a disponibilidade de água no mundo hoje. 

   

Questionar os alunos sobre o que a imagem expressa e o que sabem sobre a 

charge 3. 

Charge 3 

 

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=608&evento=7. Acesso 

21 de setembro de 2014. 

 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=608&evento=7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor inicialmente não apresente todas as questões aos alunos. Primeiro 

explore as perguntas 1 e 2, depois que reconhecerem que a charge trata da problemática da água, 

faça os questionamentos específicos sobre o tema. 

   

   

   

 

Sugestão de questionamentos 

 

1- Qual recurso natural 

é abordado na 

imagem? 

2- O que se pretende 

expressar? 

3- A água está 

realmente 

acabando? 

4- O consumo de água 

hoje é o mesmo de 

séculos atrás? 

5- No seu município há 

escassez de água? 

6- Quais as possíveis 

causas da escassez 

de água em 

algumas regiões? 

 

7- Quais os usos da 

água? 

8- Por que a água é 

importante para a 

vida? 

9- Onde estão 

localizadas as águas 

potáveis que 

utilizamos? 

10-  Todos os cidadãos 

têm acesso à água 

potável? 

11-  Como a população 

da nossa região está 

cuidando desse 

recurso natural? 

 

 



AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   444   

 

Após o debate com os alunos, fazer a leitura do texto e a análise do mapa 1 e 

do gráfico 1. 

 

 

 

ÁGUA 

 Nos anos de 1960, o primeiro astronauta que circundou a Terra notou maravilhado, 

que o planeta era azul. Esta beleza singular deve-se, sem dúvida alguma, às grandes 

massas de água que constituem a hidrosfera do planeta e, em particular, aquelas que 

compõem os oceanos e mares, em cerca de dois terços da superfície do planeta. Todavia, é 

importante considerar que somente 2,6 % são de água doce. Além disso, 99,7 % desse total 

não estão disponíveis seja porque estão congelados – formando as calotas polares a norte e 

a sul (76,4 %), ou seja porque integram os aquíferos (22,8 %). Apenas uma fração ínfima, 

de cerca de 0,3 % dos 2,6 % do total das águas doces, encontra-se prontamente acessível 

como água superficial, formando áreas alagadas, rios, lagos e represas. 

 

Fonte: BICUDO, Carlos E. de M.; TUNDISI, José Galizia; SCHEUENSTUHL , Marcos C. B.    

(Org.). Águas do Brasil: análises estratégicas. Instituto de Botânica. São Paulo, 2010.  

 

 

Mapa 1: Disponibilidade de água doce no mundo 

Disponível em: http://pelanatureza.pt/agua/noticias/especial-agua-o-mundo-e-um-recurso-precioso- 

Acesso 21 de setembro de 2014. 

 

Ao realizar a análise do mapa esclareça aos alunos que mesmo o Brasil 

aparecendo como um país com pouca escassez de água há desigualdade na 

distribuição desse recurso no território nacional. Não é necessário esgotar o 

assunto, pois a água no Brasil será tema de estudo nos próximos encontros. 

 

 

http://pelanatureza.pt/agua/noticias/especial-agua-o-mundo-e-um-recurso-precioso-


Gráfico 1: A distribuição de água doce no planeta 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49895 (Acesso 21 de 

setembro de 2014). 

 

SSSuuugggeeessstttãããooo   dddeee   aaatttiiivvviiidddaaadddeeesss    

Após a leitura do texto e análise do mapa e do gráfico acima, realize as 

atividades abaixo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Sugestão de vídeo sobre o tema: 

       http://youtu.be/pPCyPUXuKzg. (Acesso em 02 de dezembro de 2014). 

 

 

 

1- Qual a idéia central expressa nos diferentes materiais 

analisados? 

2- Descreva as informações expressas no mapa: 

3- Descreva as informações expressas no gráfico: 

4- De acordo com as informações apresentadas, por que a 

situação da água doce no mundo é preocupante? 

5-  

    

6- 4- 

7-  

8-  

9- 4 

10-  

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49895
http://youtu.be/pPCyPUXuKzg


2º ENCONTRO 

Conteúdos:  

 Usos da água. 

Objetivos: Identificar os usos da água no mundo e quais setores possui uma 

demanda maior por recursos hídricos. 

Duração: 4 aulas 

Material utilizado: charges, textos impressos, projetor multimídia. 
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Professor inicie a aula perguntando aos alunos em quais atividades do 

cotidiano eles utilizam água. Escreva no quadro as respostas, em seguida apresente 

a imagem “A água que você não vê” (Figura 1) e o vídeo: De onde vem para 

onde vai? Garrafa d’água”, disponível em http://www.aguanajarra.com.br/videos 

(acesso em 02 de dezembro de 2014). O vídeo descreve a produção de uma garrafa 

de água demonstrando a quantidade desse recurso utilizada para isso. A partir de 

sua apresentação é possível iniciar uma discussão sobre o emprego de água pela 

indústria e  acerca do modelo produtivo atual e suas implicações para o meio 

ambiente. 

 

           Figura 1:        

 

Fonte. http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25688    

(acesso em 15 de outubro de 2014). 

http://www.aguanajarra.com.br/videos
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25688


Comente com os alunos que a água é utilizada na produção de vários bens 

que consumimos diariamente, no quadro aparecem apenas alguns exemplos de 

itens utilizados no cotidiano e o quanto de água potável é necessário para produzi-

los, portanto, usamos recursos hídricos diariamente sem perceber. Em um primeiro 

momento permita aos alunos expressarem espontaneamente as suas impressões 

sobre as informações apresentadas. Depois, com o objetivo de estimular a reflexão 

dos alunos sobre o tema, é interessante propor algumas questões, como por 

exemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       É possível também acessar o vídeo com o infográfico animado disponível em: 

  http://www.youtube.com/watch?v=N8YegqYkbmE. Acesso em 16 de outubro de 20 

           

                   Professor segue abaixo sugestões de infográficos sobre o tema: 

https://www.behance.net/gallery/1646896/Consumo-mdio-da-agua.  Acesso em 15 de outubro de 

2014. 

http://teoriadaconspiracao.org/discussion/456/a-agua-que-voce-usa-e-nao-ve/p1. Acesso em 15 de 

outubro de 2014 

   

   

1- Citar outros produtos que utilizam água na sua 

produção: 

2- O desperdício de alimentos e o consumo excessivo de 

produtos (vestuário, eletrônicos, etc) tem relação com o 

aumento do consumo de água? 

3- Tendo em vista o aumento do consumo mundial de 

bens, qual será o futuro dos recursos hídricos se essa 

tendência se mantiver? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=N8YegqYkbmE
https://www.behance.net/gallery/1646896/Consumo-mdio-da-agua
http://teoriadaconspiracao.org/discussion/456/a-agua-que-voce-usa-e-nao-ve/p1
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É interessante também comentar a respeito do conceito de pegada hídrica, 

que é um indicador de quanta água doce é usada por um consumidor, uma fábrica 

ou uma fazenda, por exemplo. Apresente aos alunos o texto: “Você sabe quanto 

vale a água que consome?”, disponível no site 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/voce-sabe-quanto-

vale-agua-consome-622405.shtml. (acesso em 16 de outubro de 2014).  

 Explore o texto oralmente e em seguida peça que respondam as seguintes 

questões: 

 

1- Defina o que é a pegada hídrica? 

2- Qual a importância desse conceito para a preservação dos recursos 

hídricos, segundo alguns especialistas? 

3- Você concorda com a opinião desses especialistas? 

4- O que a pegada hídrica tem a ver com você e todos os outros cidadãos? 

 

 

IIInnnfffooorrrmmmeee---ssseee:::   

- Antes do mercado ou da feira, faça uma lista do que realmente precisa. Depois, guarde 

tudo corretamente. Assim, você não compra nem gasta sem necessidade. 

- Dê preferência a frutas e verduras da época, pois essas exigem menos água em seu 

cultivo. 

-Sejam roupas, artigos de decoração ou eletrodomésticos, opte por produtos duradouros e 

eficientes. 
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O gráfico 2 representa a população mundial em 2007 e a estimativa da 

população mundial em 2050 e ao lado o total de recursos hídricos no mundo. É 

importante questionar os alunos sobre o porquê de não haver alterações na 

quantidade de água entre um período e outro. Explique que a quantidade de água 

supostamente é a mesma desde a formação da Terra e que a escassez diz respeito, 

principalmente, as dificuldades de acesso ao recurso e à sua potabilidade. Relembre 

junto com os alunos o ciclo da água, destacando a sua migração entre diferentes 

tipos de reservatório (oceanos, rios e lagos, lençóis freáticos, aquíferos 

subterrâneos, calotas polares, solos e nuvens). Para isso utilize vídeos ou imagens 

que representem esse fenômeno e depois peça aos alunos que descrevam as 

etapas do ciclo hidrológico. 

 

  

         Sugestão de vídeo, jogo e infográfico sobre o ciclo da água:   

 http://www.klickeducacao.com.br/2006/conteudo/pagina/0,6313,POR-717-,00.html. Acesso em 09 de 

outubro de 2014. 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/10818/ciclodaagua.swf. Acesso em 09 de 

outubro de 2014. 

O infográfico apresenta o ciclo da água no espaço urbano: 

http://planetasustentavel.abril.com.br/infograficos/popup.shtml?file=/agua2010/infografico. shtml. 

Acesso em 15 de outubro de 2014. 

 

 

 

Gráfico 2: Total de Recursos de água no mundo e total da população mundial 

Fonte: http://pelanatureza.pt/agua/noticias/especial-agua-o-mundo-e-um-recurso-precioso- Acesso 21 

de setembro de 2014. 

 

Ao analisar o gráfico 2, estabeleça relações entre o aumento populacional e a 

intensificação do consumo de água seja nas atividades econômicas, na geração de 

energia ou no uso doméstico. 

O texto abaixo relata os principais usos da água, leia junto com os alunos: 

 

 

http://www.klickeducacao.com.br/2006/conteudo/pagina/0,6313,POR-717-,00.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/10818/ciclodaagua.swf
http://planetasustentavel.abril.com.br/infograficos/popup.shtml?file=/agua2010/infografico.%20shtml
http://pelanatureza.pt/agua/noticias/especial-agua-o-mundo-e-um-recurso-precioso-


 

 

USOS DA ÁGUA 

           A utilização da água pelo homem depende da sua disponibilidade, da realidade 

socioeconômica e cultural, das formas de captação, tratamento e distribuição. Os 

principais usos da água são: 

 

 Abastecimento público - o uso mais nobre da água - subdividido em uso 

doméstico (como fonte de vida, bebida, no preparo de alimentos, higiene 

pessoal, limpeza na habitação, irrigação de jardins e pequenas hortas 

particulares, criação de animais domésticos, entre outros) e público (moradias, 

escolas, hospitais e demais estabelecimentos públicos, irrigação de parques e 

jardins, limpeza de ruas e logradouros, paisagismo, combate a incêndios, 

navegação, etc).   

 Industrial - como matéria-prima, na produção de alimentos e produtos 

farmacêuticos, gelo e etc, em atividades industriais onde a água é utilizada para 

refrigeração, como na metalurgia, para lavagem nas áreas de produção de 

papel, tecido, em abatedouros e matadouros, etc e em atividades em que é 

utilizada para fabricação de vapor, como na caldeiraria, entre outros.  

 Comercial - em escritórios, oficinas, nos centros comerciais e lojas, em bares, 

restaurantes, sorveterias, etc.  

 Agrícola e pecuário - na irrigação para produção de alimentos, para tratamento 

de animais, lavagem de instalações, máquinas e utensílios. 

 Recreacional - Em atividades de lazer, turismo e socioeconômicas, nas 

piscinas, lagos, parques, rios, etc.  

 Geração de energia elétrica - Na produção de energia através da derivação 

das águas de seu curso natural.  

 Saneamento - Na diluição e tratamento de efluentes. 

 

(Fonte: Rede das Águas. SOS Mata Atlântica. Disponível em 

http://www.rededasaguas.org.br/questao-agua/usos-da-agua. Acesso 08 de outubro de 

2014). 

 

Após a leitura do texto promova uma discussão sobre as informações 

apresentadas. Esclareça aos alunos que algumas atividades consomem uma 

http://www.rededasaguas.org.br/questao-agua/usos-da-agua


quantidade maior de água que outras, sendo necessário rever as tradicionais formas 

de produção, buscando renová-las. De acordo com os estudos de Tundisi (2006, 

p.27) os usos da água variam regionalmente e diferem em cada país de acordo com  

suas economias. O seu uso na agricultura predomina em todos os continentes e 

chega a ser responsável por 70% da água consumida, e esse volume tende 

aumentar ao passo que a demanda por alimentos cresce. Seguem à atividade 

agrícola, o uso industrial e o uso para abastecimento público.  

Para enriquecer o debate, leia também com os alunos o texto “Quem 

consome mais água no planeta?” disponível no site 

http://www.movimentocyan.com.br/home/revista-cyan/temas/consumo-

consciente/2010/05/12/quem-consome-mais-agua-no-planeta, (acesso em 15 de 

outubro de 2014).   

Em seguida explore o gráfico “Água: disparidade no consumo”, disponível em 

http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/consumo-agua-mundo-

626601.shtml (acesso em 02 de dezembro de 2014). No gráfico é possível comparar 

as diferenças do consumo de água pela população de alguns países do mundo. 

 

Proponha também a interpretação: 

 

1- Identifique no gráfico os três países que mais consomem água e os três 

países que apresentam menor consumo: 

2- Considerando as informações apresentadas no gráfico, é possível 

estabelecer relações entre o maior ou o menor consumo de água e a 

condição econômica dos países? Justifique sua resposta: 

3- Qual aspecto, sobre o consumo de água nos EUA, está destacado na 

imagem? 

4- Em relação ao Brasil, que característica é mencionada? 

5- No caso da Nigéria e de Gana, a particularidade é a escassez hídrica 

econômica. Qual o significado desse termo? 

 

 

A imagem abaixo pode contribuir para as discussões sobre o tema: 

 

 

http://www.movimentocyan.com.br/home/revista-cyan/temas/consumo-consciente/2010/05/12/quem-consome-mais-agua-no-planeta
http://www.movimentocyan.com.br/home/revista-cyan/temas/consumo-consciente/2010/05/12/quem-consome-mais-agua-no-planeta
http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/consumo-agua-mundo-626601.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/consumo-agua-mundo-626601.shtml


 

Figura 2 

 

Fonte disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26810 (acesso 

30 de novembro de 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26810


3º ENCONTRO 

Conteúdos:  

 Água: Distribuição e disponibilidade na superfície terrestre. 

 Usos e consumo de água. 

Objetivos: Identificar os usos da água no mundo e quais setores possui uma 

demanda maior por recursos hídricos; Discutir questões sobre a problemática da 

água; Representar o conteúdo por meio de charges e/ou cartuns. 

Duração: 2 aulas 

Material utilizado: papel sulfite, lápis de cor, textos e slides sobre o tema. 

 

  Após as leituras e as discussões realizadas nas aulas anteriores, proponha 

aos alunos a elaboração de charges e/ou cartuns sobre o tema Água: distribuição, 

disponibilidade, usos e consumo. Para isso, apresente o conceito de charge e 

cartum para a turma antes que iniciem o trabalho. Comece questionando os alunos: 

1- Vocês sabem o que é charge e o que é cartum? 

2- Tanto as charges quanto os cartuns são textos constituídos por linguagem 

verbo-visual. Qual a importância de aprender ler imagens? 

3- Esses gêneros textuais são veiculados através de quê? 

 

Para melhor conceituar os dois termos utilize o texto “Cartum e Charge”, 

disponível no site http://www.alunosonline.com.br/portugues/charge-cartum.html, 

(acesso em 18 de outubro de 2014). Faça a leitura junto com os alunos e em 

seguida promova uma discussão sobre o que foi lido. Apresente em slides alguns 

exemplos de charges e cartuns para facilitar a compreensão dos gêneros textuais. 

Além dos conceitos, explique também, sobre as possíveis ideologias 

implícitas na linguagem verbal e não verbal presente nas imagens, também exponha 

sobre a necessidade de se conhecer o assunto a que se refere à charge ou o cartum 

para poder compreendê-los ou mesmo elaborar um texto desse tipo. 

 

 

 

http://www.alunosonline.com.br/portugues/charge-cartum.html


 

Para saber mais acesse os textos disponíveis em:  

  http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge. Acesso em 18 de outubro de 2014. 

  http://www.aleph.com.br/moretti/artigos_diferenca.htm. Acesso em 18 de outubro de 2014. 

  http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-utilizacao-charges-nas-aulas-sobre-poluicao-

das-.htm. Acesso em 30 de outubro de 2014. 

 

 Sugestão de exemplos de charges e cartuns: 

  http://www.escolakids.com/cartum-e-charge.htm. Acesso em 18 de outubro de 2014. 

  http://blogdalalita.blogspot.com.br/2009_03_01_archive.html. Acesso em 30 de outubro de 2014. 

 

 

A Charge e o Cartum no Contexto Escolar 

 

A leitura dos códigos visuais e verbais das charges e cartuns contribui ao 

despertar o interesse pelo conteúdo, ao dinamizar a aula, motivar o debate, propiciar 

a análise e a reflexão de várias questões sociais, políticas, econômicas, entre 

outras, todavia não devem ser o único recurso didático para desenvolver 

determinado tema, ao contrário, devem integrar e complementar outras formas de 

abordagem, a fim de atingir os objetivos pretendidos no processo de ensino-

aprendizagem. 

 Desse modo, para aproximar o conhecimento científico da realidade dos 

educandos e ainda tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas o professor pode 

utilizar as charges e os cartuns, tendo em vista que utilizados como recursos 

didático-pedagógicos se caracterizam pelo humor e estímulo à reflexão, podendo 

contribuir significativamente para o processo de ensino-aprendizagem. 

 As charges e os cartuns são materiais de fácil acesso e de baixo custo, onde 

vários conteúdos da Geografia escolar estão expressos como: a globalização, a 

questão urbana, a cidadania, as questões econômicas entre outros. Os temas 

relacionados à problemática ambiental também aparecem frequentemente nas 

ilustrações, muitas vezes chamando a atenção para o consumismo da sociedade 

atual e a iminência da escassez de recursos naturais. A abordagem desse assunto 

por meio das charges e cartuns pode problematizá-lo, ser pretexto para discussões 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge
http://www.aleph.com.br/moretti/artigos_diferenca.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-utilizacao-charges-nas-aulas-sobre-poluicao-das-.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-utilizacao-charges-nas-aulas-sobre-poluicao-das-.htm
http://www.escolakids.com/cartum-e-charge.htm
http://blogdalalita.blogspot.com.br/2009_03_01_archive.html


e debates ou ilustrar uma situação do cotidiano, mas sempre instigando uma 

reflexão crítica acerca da questão ambiental na atualidade e sobre os valores da 

sociedade. 

 Para utilizar esses recursos é imprescindível que o professor, antes dos 

alunos, seja um leitor crítico, que detenha embasamento teórico sobre o conteúdo a 

ser desenvolvido e ainda clareza da sua concepção teórico-metodológica adotada, 

sem esses pré-requisitos não é possível que a construção do conhecimento 

verdadeiramente ocorra. 

  

Elaboração de charges e cartuns 

 

 Para produzir uma charge ou cartum basta ter um conhecimento básico de 

desenho, definir o tema que vai abordar, ter conhecimento sobre ele e estar atento 

ao que acontece ao seu redor. Os personagens podem ser reais ou fictícios. 

 Para auxiliar os alunos nessa tarefa disponibilize o texto “Caricatura, charge 

e cartum”, disponível em http://elidecastroarte-

artmanha.blogspot.com.br/2012/06/caricatura-charge-e-cartum.html, (acesso em 18 

de outubro de 2014). O texto além de conceituar cada um dos gêneros textuais, 

também explica como é o processo de criação de uma charge ou cartum. 

   

 

Em um primeiro momento o mais importante é deixar que os alunos 

expressem suas idéias livremente, depois vá orientando-os para que não fujam do 

tema proposto. 

 Ao concluírem a atividade peça que cada um apresente a sua produção para 

a turma.  Após a apresentação, recolha as produções para posteriormente serem 

expostas em um mural, encerrando a implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica na escola. 

 

 

http://elidecastroarte-artmanha.blogspot.com.br/2012/06/caricatura-charge-e-cartum.html
http://elidecastroarte-artmanha.blogspot.com.br/2012/06/caricatura-charge-e-cartum.html


4º encontro 

 

Conteúdos:  

 A disponibilidade de água no município de Inajá - PR. 

 Bacias hidrográficas do Paraná. 

 Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema III e IV. 

Objetivos: Identificar de onde vem a água que abastece o município de Inajá - PR; 

Conceituar bacia hidrográfica; Conhecer as bacias hidrográficas do Paraná; 

Caracterizar a bacia hidrográfica da qual o município faz parte; Reconhecer que a 

ação antrópica provoca alterações nos rios; Representar o conteúdo por meio de 

charges e/ou cartuns. 

Duração: 4 aulas 

Material utilizado: mapas, lápis e canetas coloridas, projetor multimídia. 
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   Nessa atividade os alunos deverão ser instigados a pensarem sobre a origem 

da água consumida por toda a população do espaço urbano e também do espaço 

rural do município onde residem. O professor iniciará a aula questionando se sabem 

de onde vem a água que abastece as suas casas e se conhecem qual a empresa 

responsável pelo abastecimento. Durante o diálogo com a turma o professor deve 

esclarecer que a água utilizada por toda a população da cidade é retirada de um 

poço artesiano, sendo atendida pela estatal SANEPAR (Companhia de Saneamento 

do Paraná), e que no espaço rural existem poços artesianos particulares para 

captação de água. 

Após fazer o levantamento do conhecimento que possuem sobre o tema 

deixará a seguinte questão para que reflitam: Qual a origem da água dos poços 

artesianos? 



Em seguida, dividirá os alunos em grupos e disponibilizará para cada equipe 

o mapa impresso do município, e pedirá que identifiquem os corpos hídricos que 

aparecem no seu território, destacando-os com lápis colorido. O professor explicará 

então, que os rios fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, 

apresentará através de slide o mapa das bacias hidrográficas do Paraná e fará junto 

com os alunos a leitura do texto: 

 

 

BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A Bacia Hidrográfica é uma região limitada por um divisor de águas (terreno mais 

elevado), que direciona as águas da chuva (precipitação) de uma área mais alta para uma 

mais baixa, formando, a partir de vários afluentes, um curso de água principal. A qualidade e 

a quantidade das águas são reflexos das atividades humanas existentes na bacia. A forma 

de uso, tipos de solo e relevo, a vegetação local existente, o desmatamento e a presença de 

cidades exercem grande pressão sobre os recursos naturais que compõem uma bacia 

hidrográfica. Todas as atividades realizadas na bacia desenvolvida por indústrias, 

propriedades rurais e cidades refletem na qualidade da água do rio, desde suas nascentes 

até sua foz. É uma relação de causa-efeito. Este é um dos motivos que justificam adotar a 

bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento para atuação do poder público, 

da sociedade civil e de seus usuários. Por outro lado, a proteção das cabeceiras, dos 

parques, e demais unidades de conservação, manejo do solo, tratamento do esgoto, e dos 

efluentes industriais, tratamento dos resíduos sólidos e a redução do uso de agrotóxicos, 

são alguns dos fatores que contribuem de maneira acentuada na conservação da qualidade 

e quantidade das águas, tanto as superficiais como as subterrâneas. 

Fonte: Bacias Hidrográficas do Paraná- Série Histórica. ANA (Agência Nacional de 

Águas), SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Curitiba, 

2010. 

 

 Na sequência, o professor deve explicar o conceito de bacia hidrográfica e as 

implicações das atividades humanas nessas áreas, apresentando slides com fotos 

de alguns afluentes do Rio Paranapanema em trechos que passam pelo município. 

Para que compreendam melhor, peça aos alunos que façam as atividades abaixo, 

para isso devem utilizar os mapas, as fotografias e o texto como material de apoio: 

 



 

 

 

 Professor comente também, sobre as bacias hidrográficas do Brasil, não deixe de 

esclarecer aos alunos que a Bacia do Rio Paranapanema pertence à Bacia do Rio Paraná. 

                     Para saber mais acesse: 

http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Hidrografia/. Acesso 06 de novembro de 

2014. 

 

 

 

QUESTÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Nomeie as 16 bacias hidrográficas que o Paraná possui: 

2- Observe o mapa do seu município e identifique o rio principal 

da bacia hidrográfica em que está localizado. 

3- Você conhece o rio principal? Em caso de resposta 

afirmativa, descreva o trecho conhecido: 

4- Quais atividades econômicas aparecem nas imagens 

próximas aos rios? 

5- Há a presença de mata ciliar no rio principal e seus 

afluentes? 

6- As atividades humanas estão interferindo na qualidade e na 

quantidade de água desses rios? 

http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Hidrografia/


O mapa das Bacias Hidrográficas do Paraná está disponível em:  

http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/DADOS%20ESPACIAIS/Unidades_Hidrograficas_A4.

pdf. Acesso em 30 de outubro de 2014 

 

Para saber mais acesse: 

http://www.suapesquisa.com/geografia/bacia_do_parana.htm. Acesso 30 de outubro de 2014. 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=176. Acesso 30 de 

outubro de 2014. 

http://educando.sanepar.com.br/ensino_medio/bacias-hidrogr%C3%A1ficas-do-paran%C3%A1. 

Acesso 30 de outubro de 2014. 

http://www.brasilescola.com/brasil/regiao-hidrografica-parana.htm. Acesso 30 de outubro de 2014. 
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Apresentação do vídeo: O Rio- a sina das águas (Péricles Brandão Pinto, 

2012), disponível em https://www.youtube.com/watch?v=62hDwHO87-o (Acesso em 

07 de novembro de 2014). A animação aborda a interferência humana na “vida” de 

um rio. Em seguida o professor iniciará uma conversação dirigida com os alunos 

sobre a sequência de imagens que retratam a ação humana no entorno do rio e as 

consequências que provocam. Após o diálogo, os alunos deverão realizar as 

atividades abaixo: 

 

1- Escolha uma fase da “vida” do rio e descreva-a. Destaque a ação 

humana presente naquele período e suas consequências para o curso d’ 

água: 

2- Relacione as mudanças da paisagem à quantidade e a qualidade da água 

desse rio: 

3- No vídeo é possível encontrar causas da escassez de água nas grandes 

cidades. Quais são essas causas? 

4- Quais ações poderiam ter sido adotadas para a preservação do corpo 

d’água? 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/DADOS%20ESPACIAIS/Unidades_Hidrograficas_A4.pdf
http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/DADOS%20ESPACIAIS/Unidades_Hidrograficas_A4.pdf
http://www.suapesquisa.com/geografia/bacia_do_parana.htm
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=176
http://educando.sanepar.com.br/ensino_medio/bacias-hidrogr%C3%A1ficas-do-paran%C3%A1
http://www.brasilescola.com/brasil/regiao-hidrografica-parana.htm
https://www.youtube.com/watch?v=62hDwHO87-o


5º encontro 

Conteúdos:  

 Bacias hidrográficas do Paraná. 

 Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema III e IV. 

Objetivos: Conceituar bacia hidrográfica; Conhecer as bacias hidrográficas do 

Paraná; Caracterizar a bacia hidrográfica da qual o município faz parte. 

Duração: 4 aulas 

Material utilizado: mapas, computadores, projetor multimídia. 
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Divididos em grupos os alunos serão levados ao laboratório de informática 

para pesquisarem alguns aspectos sobre a bacia hidrográfica em que está 

localizado o município de Inajá- Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema III e IV. 

Cada grupo ficará responsável por um tema: 

 

Roteiro para pesquisa: 

Grupo 1 

Localização 

Hidrografia 

Caracterização 

 

Grupo 2 

Uso do solo 

Biodiversidade e áreas protegidas 

Poluição hídrica 

 



 

Grupo 3 

Aspectos históricos 

Disponibilidade e utilização dos recursos hídricos. 

 

 

Os alunos deverão expor os resultados da pesquisa para a turma e elaborar o 

registro das informações obtidas. O professor deverá fazer as intervenções 

necessárias, explicando o conteúdo e orientando a produção dos textos. 

É importante também, esclarecer aos alunos que ao escreverem sobre um 

tema utilizando como referência textos de outros autores, é preciso referenciar as 

obras utilizadas. Explique como isso deve ser feito utilizando as normas da ABNT. 

 

 

Sugestão de sites para pesquisa: 

 http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/BACIAS/pirapo.pdf. Acesso 30 de outubro de 

2014. 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Revista_Bacias_Hidrograficas_do_Para

na.pdf. Acesso 30 de outubro de 2014 

 

          Pesquisa Normas da  ABNT: 

http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm. Acesso em 06 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

Professor, as atividades realizadas pelos alunos ao longo do projeto serão usadas para 

compor um livro ao final da implementação desta unidade didática. Por isso, deverão ser 

recolhidas, avaliadas e reformuladas pelos alunos, se necessário.  

 

 

 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/BACIAS/pirapo.pdf
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Revista_Bacias_Hidrograficas_do_Parana.pdf
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Revista_Bacias_Hidrograficas_do_Parana.pdf
http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm


6º encontro 

Conteúdos:  

 Conceito de aquífero. 

 Poluição dos aquíferos. 

 Aquífero Caiuá  

 Aquífero Guarani. 

Objetivos: Conceituar aquífero; Reconhecer as ações antrópicas que 

potencialmente poluem os aquíferos; Localizar e caracterizar o Aquífero Caiuá e o 

Aquífero Guarani. 

Duração: 4 aulas 
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Retomar a questão apresentada na aula anterior (Qual a origem da água 

dos poços artesianos?), para explicar que o município não é abastecido por água 

superficial e sim subterrânea, proveniente de um aquífero. O professor deverá 

apresentar imagens de um aquífero (disponíveis em  

http://hidrogeologia.no.sapo.pt/aquiferos.htm (acesso em 11 de novembro de 2014) 

e explicar o seu conceito. 

Em seguida, levar os alunos ao laboratório de informática para pesquisarem 

sobre os aquíferos.  

 

Roteiro para pesquisa: 

a) Origem e ocorrência dos aquíferos; 

b) Principais unidades aquíferas do Estado do Paraná; 

http://hidrogeologia.no.sapo.pt/aquiferos.htm


c) Como utilizar a água subterrânea; 

d) Aquífero do qual o município faz parte; 

e) Características do Aquífero Guarani; 

f) Poluição das águas subterrâneas. 

 

      Sugestão de sites para pesquisa sobre os aquíferos: 

http://www.abas.org/educacao.php. Acesso em 30 de outubro de 2014. 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=63.  

Acesso em 30 de outubro de 2014. 

 

 

Após os alunos registrarem as informações obtidas na pesquisa o professor 

deverá explicar os principais conceitos com o auxílio de imagens apresentadas em 

slides. Deverá destacar também, que o município está sobre o Aquífero Caiuá e é 

dele que provem a água que abastece a cidade. 

 

 

 

 NÃO SE ESQUEÇA DE ORIENTAR OS ALUNOS SOBRE AS REFERÊNCIAS DO MATERIAL 

UTILIZADO. 

 

 

 

ATENÇÃO! 

Professor, as atividades realizadas pelos alunos ao longo do projeto serão usadas para 

compor um livro ao final da implementação desta unidade didática. Por isso, deverão ser 

recolhidas, avaliadas e reformuladas pelos alunos, se necessário. No caso dessa atividade, 

em que cada aluno irá produzir um texto, peça a eles que selecionem a melhor produção ou 

que elaborem um texto coletivo, para posteriormente fazer parte da composição do livro. 

   

   

http://www.abas.org/educacao.php
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=63
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Para melhor compreenderem a formação do Aquífero Guarani e sua 

importância, apresente para a turma os vídeos abaixo: 

 Localização do Aquífero Guarani, disponível em 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?vid

eo=10051 (acesso 05 de dezembro de 2014). 

 Formação do Aquífero Guarani, disponível em 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?vid

eo=10050 (acesso 05 de dezembro de 2014). 

 Aquífero Guarani, disponível em 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?vid

eo=10049 (acesso 05 de dezembro de 2014). 

 

Os vídeos esclarecem como se formou o reservatório, suas áreas de recarga 

e potencialidades para o abastecimento. Após conversação dirigida sobre o tema 

peça aos alunos que produzam um parágrafo de texto, descrevendo as informações 

assimiladas por eles. 

 Imagens que podem ser utilizadas pelo professor para explicar o que é um 

aquífero e as principais causas da sua poluição, disponíveis em: 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAqcUAH/aguas-subterraneas. Acesso em 30 de 

outubro de 2014. 

http://e-porteflio.blogspot.com.br/2009/05/recursos-geologicos-aguas-subterraneas.html. 

Acesso em 30 de outubro de 2014. 

Mapa das principais unidades aquíferas do Estado do Paraná disponível em: 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Revista_Bacias_Hidrograficas_do_Para

na.pdf. Acesso em 30 de outubro de 2014. 

  Para saber mais acesse: 

http://www.daaeararaquara.com.br/guarani.htm. Acesso 02 de dezembro de 2014. 

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/a_redescoberta_do_aquifero_guarani.html Acesso 

02 de dezembro de 2014. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/geologos-estudam-meio-de-usar-

aquifero-guarani-para-aliviar-crise-do.  Acesso 02 de dezembro de 2014. 

   

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10051
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10051
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10050
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10050
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10049
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10049
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAqcUAH/aguas-subterraneas
http://e-porteflio.blogspot.com.br/2009/05/recursos-geologicos-aguas-subterraneas.html
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Revista_Bacias_Hidrograficas_do_Parana.pdf
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Revista_Bacias_Hidrograficas_do_Parana.pdf
http://www.daaeararaquara.com.br/guarani.htm
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/a_redescoberta_do_aquifero_guarani.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/geologos-estudam-meio-de-usar-aquifero-guarani-para-aliviar-crise-do
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/geologos-estudam-meio-de-usar-aquifero-guarani-para-aliviar-crise-do
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 Elaborando questionário 

 Nessa atividade os alunos deverão ser orientados na elaboração de um 

questionário que será aplicado quando forem visitar a unidade da SANEPAR 

existente no município.  

 Divididos em grupos os alunos deverão elaborar, sob a orientação do 

professor, algumas questões que expressem as suas dúvidas sobre o sistema de 

captação, tratamento e distribuição da água no município. Também abordarão o 

consumo, aumento ou redução, e a possibilidade de escassez de água. 

 É interessante que nesse momento o professor explique aos alunos que os 

poços artesianos possuem um tempo determinado de vida útil, sendo essa uma 

questão interessante para ser explorada durante a visitação. 

 Para que a aula de campo atinja seu objetivo, e não seja apenas um 

passeio sem direcionamento, o professor deverá planejar previamente quais os 

aspectos serão observados durante a visita, buscando relacionar o conteúdo 

trabalhado durante as aulas com o que ocorre fora da escola. Daí a importância 

desse momento para alunos e o professor refletirem sobre o que pretendem com a 

saída da sala de aula. É importante também, que antes o professor tenha promovido 

uma discussão com a turma sobre a temática em questão. A relação entre teoria e 

prática deve permear toda a atividade de campo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7º Encontro 

Conteúdos:  

 A disponibilidade de água no município de Inajá. 

 O processo de captação, tratamento e distribuição de água na cidade. 

Objetivos: Identificar de onde vem a água fornecida para a população da cidade; 

Conhecer os processos pelos quais a água passa até chegar as suas casas. 

Duração: 4 aulas 
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Visita à SANEPAR: 

 Com o objetivo de conhecer, coletar informações e analisar diversos 

aspectos do ambiente, os alunos serão acompanhados pelo professor até a unidade 

da SANEPAR existente no município.  

 O objetivo é conhecer o processo de captação, tratamento e distribuição da 

água que abastece a cidade, a relação entre oferta e consumo, saneamento básico, 

e vida útil do poço que garante o fornecimento de água para a população. Para 

tanto, será utilizado o questionário previamente elaborado pelos alunos, a 

observação e a explanação do funcionário que irá nos conduzir durante a visita.  

 Os alunos deverão estar munidos de caderno para anotações. 

 Cabe ao professor auxiliar os alunos para que não percam o foco, 

direcionando a atenção aos principais aspectos do tema. 

 

 

 

 

 



Retorno à sala de aula 

 No retorno á sala de aula, os alunos deverão discutir o que assimilaram 

durante a visita, compartilhando, trocando idéias e sanando dúvidas.  

 Após esse momento, solicite aos alunos que produzam um relatório 

sintetizando as informações coletadas. 

 

 

ATENÇÃO! 

Professor, as atividades realizadas pelos alunos ao longo do projeto serão usadas para 

compor um livro ao final da implementação desta unidade didática. Por isso, deverão ser 

recolhidas, avaliadas e reformuladas pelos alunos, se necessário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8º Encontro 

Conteúdos:  

  Disponibilidade e distribuição da água no Brasil. 

 Objetivos: Conhecer a distribuição de água no Brasil; Reconhecer as razões 

da escassez de recursos hídricos em algumas regiões. 

 Duração: 2 aulas 
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Apresentar as charges aos alunos, instigando-os a refletirem sobre a 

escassez de água no Brasil: 

 

Charge 1 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25688. Acesso 06 de 

novembro de 2014. 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25688


 

 

 

 

 

 

 

 

Charge 2 

Desafio do balde de gelo em São Paulo 

http://www.portalodia.com/blogs/jotaa/charge-o-desafio-mesmo-e-colocar-agua-no-balde-

212429.html. Acesso 06 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Charge 3 

Dia Mundial da Água 

Fonte: http://www.amarildocharge.wordpress.com/2011/03/23/dia-mundial-das-aguas/. Acesso 06 de 

novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de questionamentos sobre a charge: 

1- Descrição da paisagem: 

2- Identificar qual região brasileira está sendo retratada: 

3- Qual é a crítica que a charge expressa: 

4- O que explica a contradição entre o título da charge e a fala 

do personagem? 

 

Sugestão de questionamentos sobre a charge: 

1- Identificar qual estado brasileiro está sendo 

retratado: 

2- Qual é a crítica que a charge expressa? 

Sugestão de questionamentos sobre a charge: 

1- Descreva a charge: 

2- Qual é a crítica que a charge expressa? 

3- O que pode explicar a situação retratada na imagem? 

http://www.portalodia.com/blogs/jotaa/charge-o-desafio-mesmo-e-colocar-agua-no-balde-212429.html
http://www.portalodia.com/blogs/jotaa/charge-o-desafio-mesmo-e-colocar-agua-no-balde-212429.html
http://www.amarildocharge.wordpress.com/2011/03/23/dia-mundial-das-aguas/


  Para saber mais acesse: 

Seca no Nordeste: 

http://www.infoescola.com/geografia/industria-da-seca/. Acesso 10 de dezembro de 2014. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/05/19/alimentada-pela-escassez-industria-

da-seca-fatura-com-a-estiagem-no-nordeste.htm. Acesso 10 de dezembro de 2014. 

http://www.todamateria.com.br/seca-no-nordeste/. Acesso 10 de dezembro de 2014. 

 

Seca em São Paulo: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/20/politica/1413819621_097916.html. Acesso 10 de dezembro 

de 2014. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/10/pouco-investimento-e-seca-historica-explicam-falta-

d-agua-em-sao-paulo-4625762.html. Acesso 10 de dezembro de 2014. 

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/estudo-relaciona-desmatamento-da-amazonia-a-seca-do-

sudeste. Acesso 10 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 Ao analisar as charges junto com os alunos o professor deverá esclarecer 

as razões que explicam a falta de água no Nordeste brasileiro e as causas da 

escassez de água em São Paulo. É importante, também, apresentar o gráfico 

“Distribuição dos recursos hídricos no Brasil”, disponível em 

http://www.sosma.org.br/media/uploads/images/grafico_distrib_rec_hidricos_no_bras

il.gif.  (acesso 30 de novembro de 2014), para demonstrar como a água está 

desigualmente distribuída no país. 

 Na charge 3, deverá explicar que a falta de água não resulta somente dos 

fatores climáticos, mas envolve, também aspectos políticos, sociais e econômicos. 

  

 Para saber mais sobre as causas da escassez de água, leia: 

TUNDISI, José Galizia. Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções. Revista USP. São 

Paulo, 2008. Disponível em http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10290. Acesso em 22 de junho 

de 2014. 

 

   

   

http://www.infoescola.com/geografia/industria-da-seca/
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/05/19/alimentada-pela-escassez-industria-da-seca-fatura-com-a-estiagem-no-nordeste.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/05/19/alimentada-pela-escassez-industria-da-seca-fatura-com-a-estiagem-no-nordeste.htm
http://www.todamateria.com.br/seca-no-nordeste/
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/20/politica/1413819621_097916.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/10/pouco-investimento-e-seca-historica-explicam-falta-d-agua-em-sao-paulo-4625762.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/10/pouco-investimento-e-seca-historica-explicam-falta-d-agua-em-sao-paulo-4625762.html
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/estudo-relaciona-desmatamento-da-amazonia-a-seca-do-sudeste
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/estudo-relaciona-desmatamento-da-amazonia-a-seca-do-sudeste
http://www.sosma.org.br/media/uploads/images/grafico_distrib_rec_hidricos_no_brasil.gif.
http://www.sosma.org.br/media/uploads/images/grafico_distrib_rec_hidricos_no_brasil.gif.
http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10290
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 Após as discussões solicite aos alunos a produção de um parágrafo de 

texto, tendo como tema a análise da charge “Dia Mundial da Água”, disponível em  

http://sp5.fotolog.com.br/photo/21/50/67/bira2009/1300382214839_f.jpg (acesso 04 

de dezembro de 2014). 
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 Dividir os alunos em grupos e disponibilizar fragmentos de texto sobre a 

quantidade, distribuição, e o aproveitamento da água no Brasil, disponível em 

http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn (Acesso em 06 de novembro de 2014). 

 Os grupos deverão fazer a leitura e a discussão do texto, em seguida 

apresentarão para a turma as suas conclusões. O professor deverá complementar a 

exposição dos grupos, fazendo as intervenções necessárias à compreensão do 

conteúdo. É importante que compreendam que embora o Brasil possua um volume 

grande de água, esse recurso está mal distribuído no seu território, além disso, o 

aumento da demanda, da poluição dos rios e lagos, do desperdício e a exploração 

irregular, entre outros aspectos, são as principais causas da escassez de água no 

Brasil. 

 

Professor, além do texto apresente também aos alunos, a tabela e o mapa: “Distribuição 

dos Recursos Hídricos por Área”, e o gráfico “ Brasil Geopolítico: Distribuição dos Recursos 

Hídricos”. Disponíveis em 

http://www.maenatureza.org.br/projetoeducando/folders/poster6_brasil_aguas/img2.jpg. Acesso 05 de 

dezembro de 2014. 

 

http://sp5.fotolog.com.br/photo/21/50/67/bira2009/1300382214839_f.jpg
http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn
http://www.maenatureza.org.br/projetoeducando/folders/poster6_brasil_aguas/img2.jpg


9º Encontro 

Conteúdos:  

 Água: consumo e uso sustentável. 

Objetivos: Reconhecer as práticas responsáveis pelo desperdício de água e por 

sua escassez; Compreender o uso sustentável da água; Identificar atitudes que 

podem colaborar para a redução do desperdício de água. 

Duração: 2 aulas 
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 O professor irá introduzir o tema da aula através da apresentação de uma 

charge que expressa a necessidade de economizar água, disponível em 

http://www.blog.investmania.com.br/2012/11/27/dica-de-hoje-economizando-agua/   

(acesso em 07 de novembro de 2014). Perguntará aos alunos se economizam água, 

em caso afirmativo, o que fazem para economizá-la. Em seguida fará a leitura junto 

com os alunos do texto: Economizando água, disponível em 

http://www.blog.investmania.com.br/2012/11/27/dica-de-hoje-economizando-agua/ 

(acesso em 07 de novembro de 2014). O texto fala da importância de 

economizarmos água e traz algumas dicas de como fazê-lo. Para enriquecer a 

discussão o professor questionará os alunos sobre as práticas cotidianas que 

estabelecem com os recursos hídricos. Durante a aula dialogada os alunos deverão 

ser instigados a refletirem criticamente, também, sobre o consumo de água na 

escola e no município. 

 Em seguida, os alunos assistirão ao vídeo: A Guerra da Água-

Documentário (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=P7SntBpPhLE. - 

acesso em 13 de novembro de 2014). O documentário relata a problemática da 

escassez de água relacionando-a ao desperdício e à poluição, mostra também, 

http://www.blog.investmania.com.br/2012/11/27/dica-de-hoje-economizando-agua/
http://www.blog.investmania.com.br/2012/11/27/dica-de-hoje-economizando-agua/
https://www.youtube.com/watch?v=P7SntBpPhLE


algumas ações que podem minimizar o problema e as conseqüências para a 

população de não ter acesso à água potável.  

 

 Professor somente o vídeo não contempla todos os aspectos da problemática da escassez 

de água, por isso é importante esclarecer aos alunos os outros fatores responsáveis pela falta desse 

recurso, principalmente nas grandes cidades.  Portanto, aborde também a gestão inadequada dos 

recursos hídricos, o aumento da demanda e os fatores climáticos que interferem na quantidade de 

água acessível para as pessoas. 

 

 Após o vídeo promova um debate com a turma sobre o papel dos cidadãos, 

das empresas e do Estado no tocante à escassez de água. Questione ainda sobre 

as relações entre desigualdades sociais e não acesso à água. Nesse momento é 

importante salientar que aqueles que possuem maior poder aquisitivo continuam 

tendo acesso aos recursos hídricos, enquanto a maioria da população fica 

submetida ao racionamento ou à ausência completa. No final, solicite aos alunos 

que registrem as suas conclusões sobre o assunto. 

 

 Professor o vídeo: “Falta de água, de quem é a culpa?”, pode contribuir para enriquecer as 

discussões: 

https://www.youtube.com/watch?v=bFEHEBykjPw. (acesso em 13 de novembro de 2014). 

 

No link http://pt.slideshare.net/claudiarocosta/atividades-charges-agua. (acesso em 09 de dezembro 

de 2014), você encontrará sugestões de atividades para interpretação de charges. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bFEHEBykjPw
http://pt.slideshare.net/claudiarocosta/atividades-charges-agua


10º Encontro 

 

Conteúdos:  

 Educação Ambiental - Água 

Objetivos: Expressar através de charges as questões relacionadas à escassez de 

água, consumo e uso sustentável com o intuito de desenvolver a Educação 

Ambiental relacionada ao tema. 

Duração: 2 aulas 

 

 

 

 Nessa atividade os alunos deverão produzir charges ou cartuns 

expressando o que assimilaram sobre o conteúdo e buscando informar a 

comunidade escolar sobre a problemática da água e ainda sugerindo ações que 

contribuam para reduzir o seu consumo. O professor deve orientar os alunos durante 

a atividade para que não percam o foco, fazendo para isso, as intervenções 

necessárias. 

 

Professor se necessário retome as orientações sobre como elaborar charges e cartuns, 

expostas nas aulas anteriores (3º encontro). 

 

 Ao terminarem as produções deverão expor para a turma e em seguida 

montar um mural que ficará exposto para a comunidade escolar. 

 Cópias das charges também serão anexadas no livro produzido pela turma 

ao longo da realização do projeto. 

 

Para motivar os alunos será realizado um concurso para escolher a melhor charge. Poderão 

participar da escolha professores, funcionários e alunos de outras turmas. 



3- AVALIAÇÃO 

 

 Busca-se, através das estratégias de ação desenvolvidas ao longo da 

implementação do projeto de intervenção pedagógica, oportunizar aos alunos 

momentos de análise, reflexão e discussão acerca dos temas tratados, com o 

objetivo de promover a compreensão de todas as dimensões que permeiam a 

problemática ambiental. De acordo com as Diretrizes Curriculares (DCE) de 

Geografia “as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo devem possibilitar ao 

aluno a apropriação dos conteúdos e posicionamento crítico frente aos diferentes 

contextos sociais” (Paraná, 2008), sendo assim, o presente trabalho pretende 

contribuir para a instrumentalização do educando para exercer criticamente a sua 

cidadania. 

 Nessa perspectiva, a avaliação deverá ser formativa, diagnóstica e 

processual, devendo, ainda, preservar seu caráter reflexivo sobre o fazer 

pedagógico. Ou seja, deve tanto acompanhar a aprendizagem dos alunos quanto 

nortear o trabalho do professor (PARANÁ, 2008, P. 85). Sendo, portanto, um 

aspecto significativo do processo de ensino- aprendizagem. 
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