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A escola ocupa um espaço privilegiado na 
vida dos jovens, pois essas vivências 
educativas influem na construção de sua 
identidade e projetos de vida com 
repercussão na sociedade. Percebemos no 
ambiente escolar a necessidade de 
sensibilizar os alunos quanto à utilização e 
consumo responsável da água, evitando seu 
desperdício. Esta Unidade Didático 
Pedagógica propõe ações utilizando os  
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com atividades interativas e contextualizadas 
partindo da vivência do educando para o 
conhecimento mais elaborado. Propõe a 
pesquisa com olhar crítico para reflexão da 
realidade ambiental, estimulando mudanças 
comportamentais e a formação de bons 
hábitos no ambiente escolar. Oportuniza aos 
alunos contribuir individual e coletivamente 
como sujeitos participativos para a melhoria 
do meio ambiente e da qualidade de vida, 
além de disseminar esses saberes na 
sociedade.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 A falta de reflexão e entendimento nos leva muitas vezes a não agirmos 

de maneira correta e responsável, principalmente no que diz respeito à 

preservação dos recursos naturais. 

 A presente Unidade Didática é parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE e nossa proposta parte da realidade do 

aluno, de seu conhecimento sobre as questões ambientais que envolvem o uso 

e consumo da água, como recurso natural essencial para sustentação da vida 

na Terra. 

As Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do 

Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), na disciplina de Geografia, citam em seus 

Conteúdos Estruturantes a importância de trabalhar problemáticas 

contemporâneas que representam necessidades reais da sociedade, como as 

questões ambientais locais. 

  Nessa perspectiva, esta Unidade Didático Pedagógica foi pensada com 

intuito de favorecer a reflexão e o debate, a fim de aprimorar o conhecimento 

pedagógico sensibilizando a comunidade escolar do Colégio Estadual Pedro 

Macedo -  Curitiba PR, sobre a importância de valorizar utilizando-a 

racionalmente água em nosso cotidiano evitando o desperdício e na tentativa 

de buscar alternativas já vivenciadas  que venham contribuir para que os 

alunos adquiram um olhar mais crítico e participativo,  desenvolvendo bons 

hábitos e atitudes práticas ambientalmente corretas na sociedade. 

 Esta unidade didática apresenta sete ações as quais serão 

desenvolvidas com várias atividades, durante o primeiro semestre de 2015, nas 

aulas de geografia, para o 6º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual 

Pedro Macedo – Curitiba PR.  

 Buscamos propor ações com atividades contextualizadas e interativas, 

que possibilitem aplicabilidade prática em todas as escolas, desde que seja 

respeitada a realidade local da comunidade escolar.  

. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

  

 Ao longo da história, no entanto, modificações aconteceram na relação 

entre homem e a natureza e consequentemente na relação com a água. Ela 

passou a ser vista como recurso hídrico e não mais como um bem natural, 

agregando valor econômico (REBOUÇAS, 2006a, p.1). 

 A exploração dos recursos naturais, em particular a água, de forma 

agressiva e descontrolada intensificou o risco de escassez da água potável no 

Brasil e em diversas regiões do planeta. O volume de água presente em nosso 

planeta tem sido o mesmo nos últimos milhões de anos, pelas características 

do seu ciclo (REBOUÇAS, 2006a, p.14). O que ocorre é uma carência de água 

com qualidade mínima para atender as demandas humanas. 

 Provavelmente a aparente abundância da água, tão presente no nosso 

cotidiano, leva as pessoas a não considerarem a importância individual e 

coletiva na preservação ambiental desse recurso natural, mostrando-se 

desinteressadas ou sem engajamento diante da questão da água e do risco de 

sua escassez.  Arruda (2011, p.1) afirma: 

 

O simples ato de abrir a torneira ou o chuveiro, os moradores das 
cidades, atualmente, encontram-se alienados da origem e do 
caminho que este líquido percorre até que possa escorrer pelas 
torneiras de suas casas. 

 

 No Brasil, apesar da abundância de água doce, há uma desigual 

distribuição no seu território e as causas dessa carência estão relacionadas à 

poluição dos recursos hídricos, ocupação desordenada de áreas de 

mananciais, insuficiente investimento em saneamento básico e o crescimento 

populacional nas grandes cidades. 

 Percebemos no cotidiano escolar a necessidade de sensibilizar os 

educandos e despertar o interesse para análise e reflexão referentes às 

questões ambientais. Precisamos buscar atender nossas necessidades atuais, 

sem prejudicar o futuro, porém só alcançaremos este objetivo estimulando nas 

crianças e jovens a formação de bons hábitos em relação a natureza, de forma 

que estes possam ser sujeitos transformadores dentro da sociedade.   



 A escola é o local ideal para desenvolvimento de uma visão mais crítica 

nos jovens, lhes proporcionando a formação necessária para o enfrentamento 

e a prática de atitudes ambientais positivas, na sua realidade social, 

possibilitando o reconhecimento das ações antrópicas geradoras dos maiores 

problemas ambientais com relação ao uso e consumo da água e evitar seu 

desperdício.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais Meio Ambiente (1998, p.195), 

posiciona-se “[...] cada professor pode contribuir decisivamente ao conseguir 

explicitar os vínculos de sua área com as questões ambientais, por meio de 

uma forma própria de compreensão dessa temática [...]”, destacando os temas 

ambientais nas práticas pedagógicas de todas as áreas do conhecimento. 

 É de fundamental importância a presença efetiva da educação ambiental 

formal, para propagação desse conhecimento. Reigota (2009, p.40) reitera: 

 
A escola, da creche aos cursos de pós-graduação, é um dos locais 
privilegiados para a realização da educação ambiental, desde que se 
dê oportunidade à criatividade, ao debate, à pesquisa e a participação 
de todos. Outro aspecto consensual sobre a educação ambiental e 
que não há limite de idade para seus estudantes. Ela tem a 
característica de ser uma educação permanente, dinâmica, 
diferenciando-se apenas no que diz respeito ao seu conteúdo à 
temática e a  metodologia, pois o processo pedagógico precisa estar 
adequado às faixas etárias a que se destina. 

 

 Entendemos que a sensibilização dos estudantes quanto à utilização e 

consumo responsável da água, será possível à medida que o educando 

conseguir ver-se como sujeito integrante e participativo para a melhoria desse 

espaço geográfico. 

 Segundo KOZEL (2007) “as representações são imprescindíveis no 

“fazer pedagógico”, pois permitem ressignificar as ações e relações entre os 

seres humanos e o espaço geográfico.”  

 Essa atividade tem características formativas, pois a partir do momento 

em que os seres humanos se sentirem parte integrante da natureza, tendo em 

vista uma percepção mais aguçada, os problemas ambientais poderão ser 

amenizados. Por meio dos processos perceptivos e a partir dos interesses e 

necessidades que estruturamos e organizamos a interface entre a realidade e o 

mundo, selecionando-as, armazenando-as e conferindo-lhes significados. 

(KOZEL, 2001)  



  KOZEL (2007) aponta os mapas mentais como ferramenta educativa, na 

construção de diagnósticos relacionados aos aspectos pedagógicos. Expõe 

sobre os mapas mentais: 

 

Entendemos os Mapas mentais como uma forma de linguagem que 
retrata o espaço vivido representado em todas as suas nuances, 
cujos signos são construções sociais. Eles podem ser construídos por 
intermédio de imagens, sons, formas, odores, sabores, porém seu 
caráter significativo prescinde de uma forma de linguagem para ser 
comunicado. 

 

 É essencial considerar as percepções dos educandos e valorizar seus 

saberes, utilizando-se de estratégias que permitam a aprendizagem de forma 

reflexiva e relacionada à realidade vivenciada por eles, levando-os a descobrir 

novos conceitos de significado prático, para uma aprendizagem prazerosa e 

eficaz.  

  Vale lembrar, que o professor com seu trabalho, tem o papel de instigar 

a comunidade escolar a pensar sobre suas práticas relacionadas à natureza, 

com reflexos na sociedade. 

 Mendonça (1993, p.8), afirma que “a geografia, ao lado de outras 

ciências, desde sua origem tem tratado muito de perto a temática ambiental, 

elegendo-a, de maneira geral, uma de suas principais preocupações”.  

 No sentido de contribuir para essa discussão, propõe-se nessa Unidade 

Didática, desenvolvida para aulas de Geografia, oferecer um trabalho de 

reflexão e sensibilização dos alunos num contexto mais amplo, com base 

nestes dados, elaborar ações para auxiliar o trabalho em sala de aula, que o 

próprio aluno possa refletir e produzir conhecimento incorporando mudanças 

comportamentais na sua rotina diária em relação ao uso e consumo 

responsável da água, evitando seu desperdício. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Objetivo Geral 
 
 

Sensibilizar os educandos no ambiente escolar, quanto à 

utilização e consumo responsável da água. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Encaminhamentos metodológicos: questionário com mapa mental, 

aula expositiva, apresentação e interpretação de vídeo.  

 Cronograma: aproximadamente quatro aulas. 
 

 Atividade 1 - Em sala de aula será realizada uma breve apresentação 

oral para os alunos, mostrando o tema do projeto de intervenção: EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NA ESCOLA: UM OLHAR CRÍTICO PARA A UTILIZAÇÃO 

RESPONSÁVEL DA ÁGUA, esclarecer os alunos que esse tema será 

trabalhado em várias aulas de geografia, durante o primeiro semestre de 2015, 

que este projeto será desenvolvido em diversas atividades relacionadas ao uso 

e consumo da água como: pesquisas, apresentação e interpretação de textos, 

vídeos, músicas, confecção de cartazes, marca páginas e visita técnica.  

Em seguida será distribuído a cada aluno um questionário impresso que 

deverá ser respondido conforme o saber e comportamento de cada um, diante 

da utilização da água. O questionário foi desenvolvido para identificar a 

percepção e observação dos alunos em relação ao uso e consumo da água 

nos ambientes escolar e doméstico, bem como o mapa mental solicitado no fim 

do questionário que surge como uma linguagem que traz consigo a 

representação dos significados para o aluno.  

 Este questionário faz parte do levantamento de conhecimentos prévios 

dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, referente ao uso e consumo da 

água potável nos ambientes escolar e doméstico, tendo por finalidade exclusiva 

a elaboração de trabalho didático-metodológico de uso restrito da comunidade 

escolar.  

 
QUESTIONANDO OS SABERES SOBRE A ÁGUA 

 

 Objetivo específico 

 

Investigar os conhecimentos prévios dos educandos, sobre 
comportamentos e hábitos, relacionados ao uso e consumo 
da água tratada nos ambientes escolar e doméstico. 

 
 

 

 

 
PRIMEIRA AÇÃO 

 



 MODELO DE QUESTIONÁRIO 

   

Colégio Estadual Pedro Macedo – EFMP - Curitiba – PR 

  Nome                                                              Data 

  Professora Carmem                    Disciplina de Geografia 

 

Responda as questões abaixo conforme o que você sabe: 

 

1- Você mora em: 

(   ) casa                          (   ) apartamento           (   ) outro Qual_____________________ 

2- Quanto  acha que sua família paga mensalmente, pelo consumo de água?  

(   ) até R$50,00             (   ) mais de R$50,00    (   ) mais de R$100,00 

3- Sua família se preocupa com o consumo e a economia de água? 

      (   ) sim                          (   ) não                        (   ) às vezes 

     Porquê 

?__________________________________________________________________ 

4- Quanto tempo você gasta para tomar banho? 

(   ) até 10 minutos         (   ) de 10 a 20 minutos  (   ) mais de 20 minutos 

5- Você escova os dentes com a torneira: 

 (     ) aberta         (    ) fechada 

Em quanto tempo: 

(   ) menos de 5 minutos                                     (   ) de 5 a 10 minutos 

6- Na sua residência, há preocupação em aproveitar a água da chuva ou da máquina de lavar 

para limpar outros ambientes? 

(   ) sim                         (   ) não                         (   ) nunca pensamos nisso 

7- Se preocupa com a economia de água aqui no colégio? 

(   ) sim                         (   ) não                        (   ) às vezes  

8- Quem paga a conta de água que gastamos aqui, no colégio? 

 

9- Quando você percebe algum vazamento no colégio, procura comunicar os funcionários 

responsáveis ou a diretora para resolver o problema? 

(   ) sim                         (   ) não                         (   ) não me preocupo com isso 

10- Já ficou algum dia se água? (    ) sim                 (   )nunca 

     Se responder sim, como sua família recomendou o uso da água nesse dia? 

 

11- Faça um mapa mental (desenho) representando a importância que a água tem para você. 

 

 

 



 Atividade 2 – Exibir o vídeo clipe da música Earth Song - Michael 

Jackson, pedindo aos alunos que prestem atenção na letra da música.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividade 3 - Apresentar a Cartilha “Ser amigo da água é...” para 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Earth Song - Michael Jackson        Tempo 6:52 

Disponível em: http://vimeo.com/30167847     Acesso em 12 out.2014.  

Vídeo clipe da música Earth Song (Canção da Terra) versão em inglês e 
legenda em português, mostra as atrocidades cometidas pela ganância 
humana. Exibe cenas dramáticas com efeitos especiais, revelando as 
consequências das ações humanas de desrespeito à natureza e ao 
próprio ser humano, em diversas regiões do planeta. 

 
Após o vídeo responda: 
 
1- Esse vídeo e a letra da música te emocionaram? Por quê? 

2- Faça um mapa mental (desenho) da mensagem que o clipe da 

“Canção da Terra”, passou para você. 

 

 

 

 

Cartilha “Ser amigo da água é...”  

Disponível em:  
http://www.amigosdofuturo.org.br/Cartilha_Ser_Amigo_da_Agua.pdf 
Acesso em 07 nov. 2014. 
 
 
Responda em seu caderno:  
 
1- Como a água se distribui pelo planeta? 

2- Cite três atitudes, que é comum entre as pessoas que desperdiçam 

água em suas casas. 

4- Traga uma imagem (foto) que exemplifique o desperdício de água. 

5- Desenhe e escreva todas as etapas do Ciclo da Água: 

 

 

http://vimeo.com/30167847


 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encaminhamentos metodológicos: aula expositiva, pesquisa, 
exercícios, mapa mental e interpretação de vídeos.  

 Cronograma: aproximadamente três aulas. 
 

 Atividade 1 - Partimos da conversa informal interpelando os alunos:  

Porque a água é importante para os seres vivos? Vocês sabiam que devido a 

grande quantidade de água existente no planeta Terra, ele também é 

conhecido como “Planeta Água” ou “Planeta Azul”? Por que toda a água 

existente na Terra não é própria para o consumo humano? Vocês já ficaram 

um dia sem água? Como foi? Você acha que algum dia a água pode acabar?  

 O professor deverá orientar os alunos para que assistam aos vídeos 

abaixo com atenção, para depois resolverem as questões propostas. 

 

 A Guerra da Água – Documentário      Tempo 7: 51 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=P7SntBpPhLE 
Acesso em 13 out.2014.  

Mostra a necessidade de percebermos o cuidado que devemos ter para 
não poluirmos os recursos hídricos e a relevância do uso responsável da 
água. 
 

 DVD Saneamento: 1- Preservar a água  Tempo 10:00  
 
Primeiro vídeo do DVD Saneamento -  Educação Ambiental, cedido por 
funcionário da Sanepar, após visita técnica em 02 out.2014.Vídeo 
educativo ambiental, que aborda desde a preservação dos mananciais até  
o tratamento do esgoto sanitário. 
 
  

 
PENSANDO MELHOR A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

 

 

 
 Objetivo específico 

 

Refletir sobre a problemática da água e reconhecer a 
importância do ciclo da água para a sobrevivência dos seres 
vivos na Terra.  

 

 
SEGUNDA AÇÃO 

 



Nome_________________________________   data_____________ 
 

 Depois de assistir aos vídeos, responda: 

 

1- Escreva duas formas poluidoras dos nossos rios. 
 
2- Cite duas maneiras pelas quais podemos evitar o desperdício de água.   
        
3- Coloque V para a frase verdadeira e F para a falsa: 
 
____ Manancial é uma fonte de água pequena ou grande que se encontra 
na superfície ou abaixo dela. 
____ Água potável é a que não tem cheiro, nem cor e nem gosto. 
____ A poluição das águas se dá, quando os rios ficam com grande 
quantidade de resíduos. 
____ O esgoto sanitário é produzido por todos nós, quando usamos o 
banheiro, lavamos roupas e louças. 
____ Apenas 1% da água do planeta, pode ser usada para o consumo 
humano. 
____ A água que chega dos mananciais é límpida e própria para o 
consumo humano. 
____  A água é distribuída, é finita e tem que ser conservada. 
____ O planeta Terra possui uma grande quantidade de água, mas 97,5 %  
é de água salgada.  

 

4- Encontre no Caça palavras, o que podemos fazer com a água. 

        BEBER- NADAR - PESCAR - LIMPAR - REGAR – COZINHAR 
 

A S S F G H J E T R E G A R S 

T V X A E R O P E S A O C E O 

O I B E B E R H B A E T D I J 

A R T U F E R H E U C O R E A 

Z O K P T O C A D R C N T C E 

U R G A E T Y Q E O O U E V R 

W L B N O S I T U I Z G A B I 

Q I A U T E C A S W I E P N G 

K M E L G A B A P A N C O J B 

E P T V I L O Ç R Y H I U M A 

Z A P E Q W B F U O A H G U N 

A R I B A S N A D A R W H E E 

Org. Carmem Sílvia L. T Barros 



  

Atividade 2 - Num segundo momento, apresentar a letra e ouvir a música 

“Planeta Água” e discutir com os alunos a relação da letra da música “Planeta 

Água” com o Ciclo da Água na Terra, questionando: Você conhece o Ciclo da 

água? 

 Após, exibir pausadamente a animação do ciclo da água, salientar sua 

essencial importância para a renovação da água do planeta. 

 
 
 
Planeta Água -  Guilherme Arantes     Tempo 5:55 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xzh0j4xt7io  
Acesso em 10 nov.2014.  
 
Vídeo da música com a letra e imagens relacionadas à água. 
 

PLANETA ÁGUA 
Trecho da música: Guilherme Arantes 

 
[...] Águas que caem das pedras 

no véu das cascatas com ronco de trovão, [...] 
 

 
Fonte: Disponível em: 

 http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=982&evento=7 
Acesso em 25 out.2014 

 
Vídeo Animação: Ciclo da Água 
 
Disponível em: 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5033/open/fil
e/index.html?sequence=8       Acesso em 29 out.2014. 

Vídeo interativo que mostra todas as etapas do ciclo da água na Terra, de 
forma lúdica.  

1- Represente o ciclo da água, através de desenho, como forma de 
reflexão sobre a origem, a qualidade e o uso da água.    

https://www.youtube.com/watch?v=xzh0j4xt7io
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=982&evento=7
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5033/open/file/index.html?sequence=8
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5033/open/file/index.html?sequence=8


 

                                           

 

  

 

 

 

 
 

 

 Encaminhamento Metodológico: aula dirigida com debate, vídeo e 
pesquisa com exercícios. 

 Cronograma: aproximadamente cinco aulas. 
 

 Abrir espaço para o diálogo informal a fim de sondar o conhecimento dos 

alunos em relação aos direitos relacionados à água, questionar: Sabiam que a 

água tem direitos? Sabiam que a água tem um dia mundialmente dedicado a 

ela? Quem criou esse dia e esses direitos? 

 A Organização das Nações Unidas – ONU instituiu no dia 22 de março 

de 1992, o Dia Mundial da Água com a finalidade de alertar os governantes e a 

população sobre a importância da proteção e uso racional das fontes de água 

potável no planeta.  

 Atividade 1 - A estratégia de ensino visa atrair a atenção dos alunos e 

facilitar o entendimento dos conteúdos referentes aos artigos da Declaração 

Universal dos Direitos da Água. Nesse sentido, será exibido pausadamente, 

com auxílio do Datashow ou TV Pendrive, o vídeo: 

 

 Vídeo - Declaração Universal dos Direitos da Água     Tempo 5: 18 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=yvIKGenjwHU 
Acesso em 12 out. 2014.  

Neste vídeo, cada um dos dez artigos da Declaração Universal dos 
Direitos da Água, é legendado e declamado, apresentando imagens 
belíssimas da água. 
 
 

 
VALORIZAR A ÁGUA, PENSANDO SEUS DIREITOS 

 

 

 Objetivo específico: 

Conhecer os artigos da Declaração Universal dos Direitos da 
Água e refletir sobre o respeito a esses direitos. 

 

TERCEIRA AÇÃO 



  
  
Responda: 

 

1- Quando foi criada a Declaração dos Direitos da Água? 

2- Em que dia e mês é comemorado o Dia Mundial da Água? Para que esse 

dia foi criado? 

3- Como deve ser feita a utilização da água? 

4- Escolha e escreva um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos 

da Água que você entende que mais se relaciona com a charge abaixo: 

 

 

 

 Fonte: Disponível em : 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=801&evento=7 

Acesso em 25 out.2014 

 
 

 Atividade 2 - Formar dez equipes de quatro alunos, que por sorteio 

receberá um artigo da Declaração Universal dos Direitos da Água, as equipes 

receberão a seguinte orientação, para o próximo encontro:  

 estudar e entender o artigo sorteado; 

 pensar se esse direito está sendo respeitado; 

 apresentar o estudo do artigo recebido, para as demais equipes.  

 

 Num segundo momento, apresentar um banner impresso com a 

Declaração Universal dos Direitos da Água, com o intuito de promover análise 

e comentários interativos entre os alunos com apresentação para os colegas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Universidade de São Paulo - USP Biblioteca Virtual de Direitos Humanos Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-universal-dos-direitos-da-agua.htmlAcesso em 
12/10/2014. 

 

Declaração Universal dos Direitos da Água – 1992 

Rio de Janeiro, 22 de Março de1992  

Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta, cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada 

cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. 

Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou 

humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a 

agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado 

do Art. 3 º da Declaração dos Direitos do Homem. 

Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. 

Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. 

Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes 

devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este 

equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. 

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos 

nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem 

para com as gerações presentes e futuras. 

Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela 

é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. 

Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização 

deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de 

deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. 

Art. 8º - A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo 

homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. 

Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de 

ordem econômica, sanitária e social. 

Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua 

distribuição desigual sobre a Terra.                            

Histoire de L´Eau, Georges Ifrah, Paris, 1992 

 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-universal-dos-direitos-da-agua.html


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Encaminhamento metodológico: visita técnica e exercícios. 

 Cronograma: aproximadamente três aulas para o relato e um período 
de cinco aulas para a visita técnica.  

 

 Atividade 1 - Nesta atividade propomos uma visita técnica à ETA -  

Estação de Tratamento de Água da SANEPAR - Companhia de Saneamento 

do Paraná, para conciliar teoria e prática, construindo novos conhecimentos e 

compreendendo todo o tratamento dispensado à água para que ela chegue 

limpa até nossas torneiras. Para esta atividade o professor deverá adaptar o 

tempo necessário à sua realidade, determinando um período de aulas 

suficientes, por volta de duas a quatro horas, de acordo com a distância para o 

transporte dos alunos (ida e volta) e a visita técnica.  

 Para a visita técnica, deverá ser solicitada autorização dos pais ou 

responsáveis pelos alunos, expondo o tipo de atividade, local, material 

necessário e os horários de ida e volta.   

 

 
         Fonte: Carmem Sílvia Lopes T. Barros 

 
TRATANDO BEM A NOSSA ÁGUA DE CADA DIA 

 

 

 Objetivo específico 

 

Promover visita na Estação de Tratamento de Água – ETA - 
SANEPAR, para sensibilizar os alunos a utilizar a água de 

forma responsável. 

QUARTA AÇÃO 



 A visita técnica desenvolvida na ETA – SANEPAR consistirá inicialmente 

com breve palestra de educação ambiental, abordando a importância da 

qualidade da água para as nossas vidas, as práticas ambientalmente 

adequadas na preservação, economia e combate ao desperdício. Após a 

palestra, o técnico responsável apresenta in loco e explica as etapas do 

funcionamento da “ETA” - Estação de Tratamento de Água, desde a captação 

no rio, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação, 

depois  levada aos reservatórios para ser distribuída na cidade. 

  A água que recebemos em casa passa por esse longo e caro processo 

de tratamento, até chegar potável (sem cor, cheiro e gosto) em nossas 

torneiras. Por isso devemos usar a água de forma inteligente e responsável, 

sem desperdício, porque essa prática economiza dinheiro e preserva esse 

valioso recurso natural no planeta. 

 

 Atividade 2 - Em sala de aula, orientar os alunos a fazer um breve  
relato pertinente à  visita técnica. 
 

1 – Explique relatando as etapas do trabalho de purificação da água 
realizada nas estações de tratamento de água ETA – SANEPAR e do que 
você achou mais interessante na visita técnica. 

 

 

 
Fonte: Disponível em: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/1291tratamentoagua.jpg 
Acesso em 25 out.2014 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Encaminhamento metodológico: pesquisa orientada em vídeos, 
cartilhas e reportagens e apresentação da pesquisa. 

 Cronograma: aproximadamente cinco aulas. 

 Atividade 1 – Primeiramente em sala de aula, informar aos alunos, que 

irão ao Laboratório de informática para pesquisar na internet sobre reportagens 

em vídeos relacionadas à falta de água no Brasil. 

 Orientar os alunos sobre as etapas da pesquisa: 

  solicitar que se organizem em equipes de cinco componentes; 

 pesquisar e selecionar um vídeo sobre a falta de água no Brasil, 

seguindo o roteiro; 

 pesquisar dicas de economia no uso e consumo de água; 

 pesquisar e sugerir dicas para economizar água; 

 apresentar a pesquisa para demais equipes da turma. 

 Para sondar os conhecimentos dos alunos, perguntar: 

 Vocês têm conhecimento sobre notícias de falta d’água em algum estado 

brasileiro recentemente ou no último ano? Como as pessoas se comportam 

diante da carência de água? Vocês já ficaram sem água em casa? Como 

podemos economizar água diante sua escassez? 

 Para que esta atividade se desenvolva a contento, é Importante lembrar-

se de agendar horário no Laboratório de Informática com antecedência e 

solicitar o auxilio do responsável, para que todos os computadores possam 

estar adequados ao site solicitado na aula de pesquisa. Apresentar na aula 

anterior a pesquisa o roteiro abaixo para que os alunos possam fazer as 

anotações necessárias no Laboratório de Informática .  

QUINTA AÇÃO 

 
VALORIZANDO A ÁGUA PARA NÃO FALTAR 

 
 Objetivo específico 

 

Sensibilizar os educandos fomentando a pesquisa diante da 
escassez de água e apontar dicas de economia para 
enfrentar esse desafio. 



 Apresentar o roteiro de informações para que os alunos possam fazer a 

pesquisa no Laboratório de Informática. 

 MODELO DE ROTEIRO 

 

 

 

 

 

  

    

 Atividade 2 - Agendar para as próximas aulas, as apresentações das 

pesquisas realizadas pelos alunos, segundo o roteiro disponibilizado. Em 

seguida, observar e interpretar as charges abaixo: 

 

          Observe as Charges abaixo:                        

 

                      

* Charge 1                                                                                    ** Charge 2              

 

- Escreva o que as imagens acima representam para você.   

- Você acredita que esta cena possa acontecer na realidade? Por quê? 

 
 

Fonte: Disponível em: 
* http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/117agua2.jpg 
**http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/116agua.jpg 

Acesso em 25 out. 2014. 

 

  

Pesquisar vídeos sobre a falta de água no Brasil. 

1- Título da notícia pesquisada. 

2- Data da notícia. 

3- Nome do estado que ocorreu. 

4- Como a população enfrentou essa situação? 

5- Dicas para economizar água. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encaminhamentos metodológicos: entrevista e apresentação dos 
resultados, cartazes educativos e confecção de marca páginas.  

 Cronograma: aproximadamente cinco aulas. 

 O trabalho em equipe é fundamental para que possam ajudar uns aos 

outros a aprender. Em sala de aula, informar os alunos sobre as atividades que 

ocorrerão nas próximas aulas: confecção de cartazes, do marca páginas e a 

entrevista com a direção do colégio. Aproveitar esse momento para marcar os 

dias das atividades e tirar dúvidas. 

 

 Atividade 1 - Para os cartazes, solicitar: 

 a formação de equipes de quatro alunos; 

 o material necessário para confecção e ilustração; 

 a entrega de duas frases educativas elaboradas pela equipe relacionadas 

ao adequado uso da água. 

 Cada equipe confeccionará dois cartazes educativos com dicas de 

economia de água com frases breves e ilustrações, a fim de sensibilizar a 

comunidade escolar, envolvendo hábitos e comportamentos adequados 

relacionados ao uso responsável da água e da importância de preservar e 

economizar água no colégio e em sua residência, evitando desperdícios e 

gastos desnecessários. Esses cartazes serão fixados em locais de grande 

visibilidade para os alunos no colégio, próximos a cozinha, bebedouros, 

torneiras e banheiros. 

 
PROTEGENDO A ÁGUA NOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 

 

 

 

 

 Objetivos específicos 
 

Incentivar ações positivas de ordem ambiental no colégio, 
produzindo materiais educativos quanto ao uso e consumo da 
água, evitando o seu desperdício.   

 

SEXTA AÇÃO 



 Atividade 2 - Para confecção do marca páginas: 

- informar que será distribuído individualmente aos alunos, um marca páginas 

em branco, que deverá ser decorado com ilustrações;  

- solicitar que tragam o material necessário para ilustrar, com recortes de 

revistas ou desenhos relacionados à água; 

- orientar que escrevam um trecho de um dos artigos da Declaração dos 

Direitos da Água.  

 

MODELO DE MARCA PÁGINAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
                                                                 
 
 
                                                                  Fonte: Carmem Sílvia Lopes T. Barros 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Artigo 7º 

“A água não deve ser 

desperdiçada, nem 

poluída, nem 

envenenada.” 

 

ONU- Declaração dos 

Direitos da Água 



 Atividade 3 – Orientar os alunos, para a entrevista: 

- alertar sobre a antecedência no agendamento com a Direção do colégio; 

- sugerir o próposito da entrevista:  conhecer sobre a dinâmica do uso e 

consumo da água no contexto escolar para evitar desperdícios; 

- orientar as perguntas da entrevista e a discussão sobre os resultados obtidos. 

 MODELO DE ENTREVISTA 

 

PERCEBENDO A ÁGUA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Colégio Estadual Pedro Macedo - EFMP                         Data: 

Nome do entrevistado:  

- Quantos alunos estão matriculados no colégio, em 2015?  

 

- Quantos metros cúbicos de água são gastos mensalmente? 

 

- Qual valor em dinheiro por mês da conta de água no colégio? Quem paga essa conta? 

   

-- Qual local do colégio que possui maior frequência de problemas em relação ao uso da água 

(vazamento/desperdício/ mau uso)? 

 

- Há preocupação em orientar os funcionários do colégio para economizar água?      

  (      ) sim         (      ) não           Por quê?  

- Espaços do colégio são limpos utilizando a água: 

 

Nome do espaço Como é feita a limpeza Frequência da limpeza 

Secretaria   

Biblioteca   

Sala dos professores   

Salas de aula   

Pátio   

Quadra   

Banheiros   

Cozinha   

Refeitório   

Estacionamento   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encaminhamentos metodológicos: aula expositiva, análise e 
comparação da fatura de água, fotografia e vídeo. 

 Cronograma: aproximadamente quatro aulas. 
 

 Atividade 1 – Em sala de aula, iniciar perguntando aos alunos se já 

observaram uma fatura de conta de água. Em seguida mostrar o modelo de 

fatura em branco, conforme consta no site da SANEPAR, com a descrição de 

cada campo. Conduzir a observação da descrição de cada campo juntamente 

com os alunos. Evidenciar o campo 12, histórico de pagamentos e comparar 

com o campo 14, histórico de consumo dos últimos onze meses.  

 Para efetivar esse trabalho, propor aos alunos: 

- trazer uma cópia da fatura de água da sua casa do mês de maio de 2015; 

- ficarem atentos a vazamentos e desperdícios visíveis, caso presenciem 

fotografar ou filmar para mostrarmos na turma. 

  Em seguida analisar especialmente os campos 12 ,14 e 26, mês a mês, 

e anotar no controle de gastos, fazer as observações necessárias quanto às 

alterações de consumo nos últimos onze meses, identificando possíveis 

vazamentos ou desperdícios, conforme as informações do modelo abaixo: 

 MODELO CONTROLE DE CONSUMO DA ÁGUA 

CONTROLE DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA 

Nome ___________________________ Moro em (   ) casa   (   ) edifício de apartamentos 

Nº de pessoas:________ 

Mês:____________________ M³____________    R$_________________ 

Valor do esgoto R$___________________ 

Observações: 

SÉTIMA AÇÃO 

 
DESPERDIÇAR ÁGUA? TÔ FORA! ECONOMIA SEMPRE. 

. 

 
 Objetivo específico 

 

Despertar o interesse dos alunos a observar atentamente 
possíveis vazamentos ou desperdícios de água no ambiente 
escolar e doméstico. 

 



 MODELO CONTA DE ÁGUA 

 

 

Fonte: Disponível em: 
http://site.sanepar.com.br/informacoes/conheca-sua-conta-de-agua 

Acesso em 20 out.2014. 



 

 

 
Fonte: Disponível em: 

http://site.sanepar.com.br/informacoes/conheca-sua-conta-de-agua 
Acesso em 20 out.2014. 



CONCLUINDO... 
. 

 

 Chegamos à etapa final da Produção Didático-Pedagógica na escola, 

com o intuito de alertar nossos jovens quanto à utilização responsável da água 

e em contribuir para a formação de bons hábitos e mudanças de 

comportamentos evitando desperdícios desse bem tão precioso, fonte de 

manutenção da vida na Terra.  

 Acreditamos nessa possibilidade e buscamos na presente Unidade 

Didática, sugerir ações que sensibilizem os alunos, propondo atividades que 

levam a pensar em mudanças comportamentais individuais e coletivas em 

relação ao uso e consumo da água no seu cotidiano. 

 As atividades sugeridas oportunizam aplicabilidade prática em todas as 

escolas, desde que seja respeitada a realidade local e estimulando nos alunos 

o desejo de proteger o meio ambiente e a qualidade de vida, como sujeito 

participativo, além de disseminar esses saberes na sociedade. 

Recomendamos ao final do projeto aplicar o mesmo questionário 

proposto na primeira ação, com o propósito de saber se após a sensibilização, 

ocorreram mudanças comportamentais no cotidiano dos alunos, em relação ao 

uso e consumo da água. 

 

 
                                               Fonte: Disponível em: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/802lixoareassaude.jpg  

Acesso em 25 out.2014. 
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