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RESUMO: Essa pesquisa foi desenvolvida no ano de 2017, com 22 alunos do Ensino Fundamental 
fase II, do Colégio Estadual Alto da Glória, situado em Palmas, Paraná. O presente artigo apresenta 
as etapas do desenvolvimento do estudo em Educação Ambiental, nas questões sobre uso e reúso 
da água,  questões que envolvem a poluição, saúde e possíveis alternativas da forma de uso racional 
e consciente dos recursos hídricos. Utilizou-se a metodologia de pesquisa-ação, qualitativa e 
exploratória, buscando que todos os envolvidos possam participar na resolução do problema. Este 
trabalho proporcionou uma sondagem sobre os conhecimentos prévios dos alunos e o seu pensar 
sobre a preocupação com as questões relativas ao uso racional da água. Nortearam-se algumas 
questões sobre o desperdício da água e a formação na compreensão dos aspectos dos recursos 
hídricos e da disponibilidade dos mesmos para a manutenção da vida no planeta. Percebeu-se um 
grande envolvimento e sensibilização dos participantes do projeto, destacando assim a importância 
de se trabalhar a Educação Ambiental na escola, de forma interdisciplinar, centrada no diálogo e na 
reflexão, priorizando a questão do desenvolvimento sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo faz uma análise dos resultados da pesquisa do Projeto de 

Intervenção Pedagógica em Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para 

o Ensino de Ciências. Abordou-se, nas questões relacionadas ao meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável,  com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, do 

Colégio Estadual Alto da Glória e a comunidade escolar na cidade de Palmas, 

Paraná. Aqui, buscou-se aprimorar o estudo nessa temática e referenciar com as 

questões ambientais presentes na escola, no espaço social e familiar desses alunos. 

 A pesquisa em Educação Ambiental, nas questões uso e reúso , desperdício 

e consumo  da água, teve como objetivos ampliar a conscientização e conhecimento 

sobre a importância dos recursos hídricos; conhecer os aspectos físicos, químicos e 

biológicos da água e sua utilidade para o ser humano, assim como desenvolver 

atitudes positivas na formação de sujeitos críticos em relação ao uso seu uso 
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reformulando conceitos diretamente relacionados à saúde, higiene, cidadania e 

cooperação com o meio.  

 Nesse contexto, a escola deve contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes e críticos diante das decisões a serem tomadas. Ainda deve oportunizar 

aos alunos o conhecimento de forma ativa, por meio da participação em atividades 

na escola, atuando e agindo na sociedade. 

 O projeto apresenta diferentes metodologias para a apropriação do 

conhecimento, além do interesse pela pesquisa, leitura e escrita. Buscou-se envolver 

os participantes nas atividades mostrando questões ambientais relacionadas à água 

no local onde vivem e globalmente, enfatizando que as ações humanas no ambiente 

refletem na vida social. Ainda foram propostas alternativas para o uso consciente 

dos recursos hídricos, estabelecendo relações da interferência do ser humano na 

sua gestão.  

 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

 

 Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, se 

propõe:  

 

A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, 
responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com 
conhecimentos científicos e com reconhecimento dos saberes tradicionais, 
possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do meio 
natural ou construído no qual as pessoas se integram. A Educação 
Ambiental avança na construção de uma cidadania responsável voltada 
para culturas de sustentabilidade socioambiental (DCN EB, p. 535). 

 

 A Educação Ambiental é uma importante ferramenta de mudança para 

solucionar a problemática ecológica, por representar a formação de comportamentos 

positivos em relação ao meio ambiente, atuando diretamente na construção ou 

reconstrução de valores dos cidadãos. 

 O modelo de desenvolvimento social econômico atual tem levado ao uso 

abusivo dos recursos naturais, sem preocupação com a destruição como aponta 

Nunes e Levy (2003), tendo como consequência a crescente degradação ambiental, 

muitas vezes de forma irreversível. Essa Natureza compreende todos os elementos 



integradores do Meio em que vivemos, destacando a questão da água e dos 

recursos hídricos. 

 Os temas ambientais e específicos acompanham o trabalho pedagógico para 

o ensino e aprendizagem no cotidiano da escola. É por meio dos temas de 

conteúdos estruturantes que o professor deve produzir conhecimentos acerca de 

problemas sociais apresentados. Problematizar as questões da água é oportunizar 

uma reflexão a partir da realidade, atribuir aos educandos responsabilidade e 

compromisso, despertar a dimensão crítica sobre seu discurso e oferecer 

possibilidade de mudanças que são necessárias para a construção de hábitos 

conscientes sobre seu uso. O uso do recurso água, é uma forma eficaz de 

comprometer todos e atribuir responsabilidade coletiva sobre um assunto que tem 

caráter social. As escolas são espaços privilegiados para implementação de 

atividades que propiciem essa reflexão. 

 Esse processo de modificação do conhecimento, invés de um comportamento 

num sentido externo e observável, e reconhece a importância de que os processos 

mentais têm no desenvolvimento desta aprendizagem significativa. Ausubel (1982) 

propõe, em uma reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, que 

em vez de tentar somente generalizar e transferir à aprendizagem escolar, os 

conceitos ou princípios explicativos extraídos de outras situações ou contextos de 

aprendizagem devem ser aplicados.  

 Cada um faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si 

próprio. Com esse duplo marco de referência, as proposições de Ausubel partem da 

consideração de que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna 

baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que a sua complexidade 

depende muito mais das relações que esses conceitos estabelecem em si que do 

número de conceitos presentes. Entende-se que essas relações têm um caráter 

hierárquico, de maneira que a estrutura cognitiva é compreendida, 

fundamentalmente, como uma rede de conceitos organizados de modo hierárquico 

de acordo com o grau de abstração e de generalização. 

 Os educadores devem estar comprometidos na construção do conhecimento, 

sendo essencial para a formação da cidadania, já que, “a educação ambiental é uma 

prática pedagógica. Essa prática não se realiza sozinha, mas nas relações do 

ambiente escolar, na interação entre diferentes atores, conduzida por um sujeito, os 

educadores” (GUIMARÃES, 2004, p. 38). 



 No âmbito escolar, a partir de ações efetivas e conscientes, promove-se a 

sustentabilidade, e garante ao planeta boas condições para o desenvolvimento das 

diversas formas de vida, da manutenção do ambiente e dos recursos necessários 

para as próximas gerações. 

 Desenvolver práticas ecologicamente corretas para promover uma 

conscientização acerca do meio ambiente se faz necessário desde muito cedo. A 

escola tem o papel fundamental para o desenvolvimento de uma Educação 

Ambiental de qualidade, reconhecendo o meio ambiente como bem de todos, 

conduzindo os alunos a serem agentes transformadores e atuantes no processo de 

sustentabilidade e manutenção do meio ambiente. 

 Promover a sustentabilidade é intervir sobre as diversas formas de utilização 

dos recursos naturais. Ser sustentável é ter consciência das ações referentes a 

trabalho e natureza, que se articulam em favor da humanidade. É saber que a 

proteção do meio ambiente, assim como dos recursos naturais, são questões que 

precisam ser discutidas, e que, nessa perspectiva, torna-se impossível não pensar 

nos padrões de consumo do ser humano contemporâneo. 

 

 

PROJETO ÁGUA: UMA PROPOSTA ESCOLAR DE USO RACIONAL E REÚSO 

 

 O projeto trabalhado aqui foi implementado no Colégio Estadual Alto da Glória 

– CEAG – Ensino Fundamental e Médio, situado no município de Palmas – Paraná, 

pertencendo ao Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, com alunos do 6º 

ano D, no período vespertino, no ano de 2017. 

 A implementação do Projeto “Água: uma proposta escolar de uso racional e 

reúso”, foi submetido à aprovação do Conselho Escolar e apresentado a direção, 

equipe pedagógica, professores e  agentes educacionais, na Semana Pedagógica, 

em fevereiro de 2017. 

 A proposta metodológica de trabalho utilizada foi a de pesquisa-ação, 

qualitativa e exploratória onde, pesquisadores e participantes foram envolvidos  na 

resolução do problema, com atividades diferenciadas como: pré-testes, músicas, 

documentários, questionamentos, modelagem, interpretação de texto, vídeos, 

relatos, experiências, quiz, jogos on-line, infográficos, maquetes, visitas, gráficos, 

cartazes, portfólios apresentação e montagem de uma cisterna. 



 As análises obtidas no decorrer do projeto partem do pressuposto qualitativo, 

dando ênfase ao processo e significados que não são medidos em termos de 

quantidade ou intensidade. 

 Assim, construímos a unidade didática com as atividades, conforme 

mostramos na sequência: 

 Aplicação de pré-teste com os alunos para verificação prévia de seus 

conhecimentos sobre as questões sobre recursos hídricos; 

 Documentário da Carta Ano 2070; 

 Música “Planeta Água”; 

 Construção da molécula da água; 

 Apresentação de textos impressos sobre, água e/ou outras questões ambientais; 

 Discussão sobre o vídeo “Estados Físicos da Água e o Ciclo da água na 

natureza”; 

 Atividades de leitura, pesquisa e escrita; 

 Visitação a estação de tratamento da água; 

 Pesquisas, coleta de dados e análises das pesquisas sobre uso da água; 

 Discussões sobre particularidades dos textos propostos referentes ao reúso da 

água; 

 Construção de uma cisterna na escola; 

 Montagem de portfólios. 

 Apresentou-se o projeto para os alunos e discutiu-se sobre a importância da 

abordagem do tema e a participação de todos os envolvidos. 

 Num primeiro momento, os alunos responderam um questionário pré-teste, 

com onze questões descritivas, sobre “o consumo e as relações com a questão do 

uso e reúso da água”, tendo como referencial a escola, residências e com a 

sociedade. Essa atividade proporcionou uma sondagem sobre os conhecimentos 

prévios dos alunos e o saber significativo da temática abordada. 

 Após a aplicação do questionário, as respostas foram analisadas de acordo 

com as noções de conhecimento científico relacionadas com a importância, 

conservação, uso e reúso da água, assim como conceitos específicos dos estados 

físicos da água e expressões utilizadas com possíveis erros conceituais. 

 Num segundo momento, ocorreu a apresentação do documentário da Carta 

Ano 2070, com objetivo de compreender a importância da água para a vida no 



Planeta Terra e refletir as consequências das atitudes dos seres humanos no 

ambiente. Após o debate sobre as questões propostas na carta, houve discussão 

sobre o assunto, o que promoveu uma sensibilização nos alunos que então 

escreveram uma carta, mostrando a preocupação com o futuro da humanidade em 

relação aos recursos hídricos e o papel que o ser humano exerce na questão da 

sustentabilidade. Promoveu-se então, a socialização dos textos produzidos entre os 

estudantes. 

 Com a visualização do vídeo “Planeta Água”, de Guilherme Arantes, 

constatamos como os alunos podem contribuir para com os temas ambientais e se 

sensibilizarem frente as problemas e soluções dos mesmos. Após a apresentação  

da música foi analisada a letra da mesma e o questionamento no grande grupo, do 

que mais chamou a atenção, a percepção da importância da água para o mundo e a 

vida e identificação de possíveis atitudes de desperdício. Cada um escolheu um 

verso da música e o representou através de desenhos. As produções foram 

expostas para o grupo e comunidade escolar. 

 Utilizando-se de um link da internet, proposto na unidade didática, foi 

realizada como forma de avaliação da atividade, a resolução de um caça-palavras 

on-line, sobre a música Planeta Água e os conhecimentos científicos envolvidos 

nesta discussão, de modo a sistematizar e formalizar a aprendizagem. 

 Com a apresentação do texto “Molécula da Água”, e o entendimento da sua 

composição, foram construídas representações da mesma, usando massa de 

modelagem de duas cores, sendo que,  uma representado o oxigênio e outra o 

hidrogênio. Essa representação também ocorreu através de desenho no caderno, 

onde diferenciou-se as cores e os elementos que estavam sendo estudados. 

Percebemos que os alunos gostaram muito da atividade proposta e compreenderam 

o conteúdo em questão. 



 
Figura 1: Representação da molécula de água com massinha de modelagem 

Fonte: Arquivo Pessoal da Autora 

 

 Dentro do contexto dos aspectos físicos da água, foi apresentado aos alunos 

um vídeo “Estados físicos da água”, uma animação sobre a água, tendo como fundo 

musical a música da banda Queen (We Will Rock You), disponível no site da SEED, 

mostrando como a molécula da água perpassa os estados físicos. Constatamos que 

a apresentação da animação foi interativa, e buscamos explorar no lúdico, os 

conhecimentos prévios do aluno e sua experiência pessoal. A leitura e interpretação 

do texto sobre o mesmo tema, estados físicos da água, proporcionou a observação 

das mudanças físicas em consequência das mudanças de temperatura, onde a água 

sofre transformações, podendo passar de um estado para outro.  

 Através de um experimento simples, demostramos as mudanças de estado 

físico com o objetivo de facilitar o entendimento dos conceitos envolvidos. Os três 

estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso foram apresentados. Esse trabalho 

desenvolvido mostrou que alunos possuíam uma grande facilidade de se expressar 

e responder a questionamentos, que já tinham visto em sala de aula. Como forma de 

verificar os conhecimentos, apresentou-se um quiz, teste on-line, onde puderam 

interagir e expressar de forma divertida o que aprenderam sobre a questão dos 

estados físicos da água e suas transformações. 

 



 

Figura 2: Jogo on-line 
Fonte: Arquivo Pessoal da Autora 

 

 A apresentação de um filme sobre o Ciclo da Água na Natureza, serviu como 

ponto de partida para a compreensão de como isso ocorre na natureza e explorar os 

conceitos apresentados. Também proporcionou a discussão de como distribuição 

desigual da água causa conflitos originados a partir da concepção de que a água é 

um recurso universal, e não deveria estar a disposição apenas de uma parcela da 

população . Essa dinâmica constante das águas no planeta Terra significa que todas 

as águas passam por este processo cíclico, ora em estado líquido, ora em estado 

gasoso ora em estado sólido. A flexibilidade transforma a água em um recurso 

renovável, pois entende-se que ela não se esgota, mas se renova 

permanentemente. 

 Após a exibição do vídeo, as etapas desse ciclo foram reproduzidas pelos 

alunos em forma de representação gráfica. Percebeu-se através dos desenhos que 

os alunos conseguiram demostrar com criatividade, expressando a sua 

individualidade o entendimento científico dentro do conhecimento estudado. 

 Como forma de estimular a aprendizagem, foi apresentando o jogo da Forca 

online, sobre questões do ciclo da água, promovendo a imersão no mundo virtual 

como desafio motivador, criando assim um ambiente envolvente e estimulante.  

 A atividade seguinte referenciou-se ao tratamento ideal da água e como isso 

ocorre em nosso município. Assistiu-se a um documentário que apresentou o 

funcionamento de uma estação de tratamento de água conforme as orientações da 

SANEPAR (Companhia de Saneamento do Estado do Paraná).Os alunos 

mostraram-se interessados e questionaram muito sobre a qualidade da água que 

chega em nossas casas e na Escola. A leitura e interpretação do texto; “Tratamento 



da Água”, oportunizou um momento de aprendizagem significativa, pois apresentou 

de forma simples as etapas de tratamento da água e a importância da garantia da 

água tratada para a população. Para enriquecer o estudo dessa temática, 

apresentou-se um infográfico de uma estação de tratamento. Este infográfico foi 

analisado em grupos e os conhecimentos adquiridos através dessa análise 

promoveram uma produção de texto coletivo, mostrando as etapas desse 

tratamento. 

 Foi proporcionado aos alunos, uma visita a ETA (Estação de Tratamento de 

Água), da cidade de Palmas, substituindo a sala de aula por um ambiente que 

permitiu o contato direto com o conhecimento em estudo, possibilitando que o 

estudante se envolva e interaja em situações reais. Após agendamento prévio com a 

empresa responsável, SANEPAR, recebemos as orientações dos monitores e os 

alunos puderam entrar em contato direto com os processos de tratamento da água, 

seguidos pela empresa, sendo esses: coagulação, floculação, decantação, filtração 

e fluoretação.  

 

 

Figura 3: Visita dos alunos a ETA de Palmas – PR  
Fonte: Arquivo Pessoal da Autora 

 

 A partir da visita a ETA, os alunos elaboraram um relatório mostrando o que 

aprenderam sobre o tratamento da água e a importância de beber água tratada, 

dando assim oportunidade para que os estudantes apresentassem as suas ideias e 

conceitos e elaborassem significados individuais. 

 Após a apresentação dos relatórios foi proposto aos alunos uma atividade 

prática de filtração da água, usando materiais de baixo custo. A confecção do filtro 

apresentou-se como uma fonte de informações significativas. Nessa oportunidade 



abordamos os temas como soluções e doenças causadas pela ingestão de água 

contaminada. 

 Dando continuidade a nossa unidade didática, propomos aos alunos uma 

pesquisa referente ao consumo de água da sua família. Cada família respondeu 

questões referentes ao gasto diário, mensal, custo da fatura de água e de que 

maneira essa água está sendo consumida. 

 Nessa atividade cada aluno fez uma estimativa do consumo de água gasto 

em sua residência, uma tabela indicando em média, quantos litros de água são 

gastos nas atividades diárias como: escovar os dentes, tomar banho e lavar louças. 

 Feita a análise da fatura de água de cada família, construiu-se gráficos de 

barras, referente aos últimos seis meses de consumo. Esses gráficos foram 

colocados em exposição na escola e usados como material para debates sobre a 

economia da água no nosso bolso, na hora do pagamento da fatura e a questão de 

sustentabilidade. A água ou a falta dela é um problema mundial, decido 

principalmente pela má gestão dos recursos hídricos. 

 Propomos então aos alunos uma atividade de simulação, disponível no site da 

SABESP, onde cada um teve a oportunidade de perceber a importância de atitudes 

positivas no enfrentamento ao consumo de água e cooperação com o meio 

ambiente. Sentimos que isso serviu como meio motivacional, de organizadores 

prévios, de facilitadores de entendimento, muito mais significativo do que as 

representações utilizadas anteriormente..  

 Trabalhamos com o texto “10 dicas para economizar água”, e percebemos 

que muitos dos comportamentos dos alunos são reflexos da influência do convívio 

social, o que pode dificultar a prática de hábitos ecológicos. Espera-se que, a partir 

das discussões promovidas, cada um possa agir diferentemente na questão do uso 

racional da água. 

 Como forma de socializar o conhecimento estudado, e com a ajuda da 

disciplina de artes, os alunos fizeram um mural apresentando as dicas de economia 

da água para a comunidade escolar. Sentimos que neste momento ocorreu 

engajamento emocional e intelectual dos estudantes com o tema em estudo.  

 Como forma de trabalhar as questões de conscientização na comunidade 

escolar e sobre a importância desse recurso, e como evitar o seu desperdício nas 

escolas, foi trabalhado com os alunos a questão da nossa escola individualmente. 

Fez-se a análise de quanta água utilizamos durante o mês na escola e como ela é 



gasta. Surgiram também questionamentos sobre, de onde vem essa água e como 

podemos economizar água na escola. 

 Essa questão sobre a disponibilidade da água para o consumo humano vem 

se tornando muito preocupante em nossos dias. Por isso apresentamos aos alunos a 

questão do reaproveitamento da água, através de interpretação de um texto “Reúso 

da Água”, como alternativa de substituição da água potável em usos que toleram 

água com qualidade inferior. Resguardando assim as águas de melhor qualidade 

para o consumo humano. 

 Foram debatidas várias maneiras de colocarmos em prática na escola a 

questão do uso consciente da água e das relações da comunidade escolar com a 

gestão dos recursos hídricos. A sugestão apresentada pelos alunos foi a construção 

de uma cisterna nas dependências da escola, com o objetivo de mostrar a 

comunidade escolar, que uma simples ideia pode mudar nosso futuro, quando as 

chances de faltar água são muito grandes e como forma de conscientização sobre a 

economia da água. 

 Constatamos que a comunidade escolar envolveu-se no processo de 

construção da cisterna que capta a água da chuva, armazenando e sendo aplicada 

na irrigação do jardim, horta, para lavagem de calçadas e banheiros. 

 

 

Figura 4: Cisterna construída no Colégio 
Fonte: A autora 

 

 Os trabalhos produzidos pelos alunos foram sistematizados em portfólios e 

apresentados para a comunidade escolar. Ao final das atividades que constituíram a 

nossa implantação do projeto, foi aplicado aos alunos o mesmo questionário de 



avaliação diagnóstica utilizado como pré-teste. Foi feita uma análise qualitativa e 

comparativa entre as repostas nos dois momentos distintos. 

 No Grupo de Trabalho em Rede (GTR), as discussões envolvidas apontaram 

que a metodologia utilizada foi muito significativa, contribuindo na construção do 

conhecimento e na formação do cidadão. Segundo a opinião dos cursistas, a 

produção didático-pedagógica apresentou esses encaminhamentos, caracterizando 

uma intervenção educativa significativa. Envolvente e contextualizada. as atividades 

da unidade didática apresentada coloca o aluno como ser ativo no processo de 

construção do conhecimento, considerando sua capacidade de fazer algo tão 

relevante para proteção e preservação das da água, consequentemente, para 

manutenção da vida e bem estar. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho desenvolvido contemplou questões ambientais, com o intuito de 

verificarmos as necessidades da elaboração de ações educativas, na Escola, para 

que essas possam contribuir na formação de um sujeito crítico e participativo, 

fazendo a conexão do ser humano com o ambiente, compreendendo os recursos 

hídricos e a disponibilidade dos mesmos para a manutenção da vida no planeta. 

 Constatamos que a aplicação da avaliação diagnóstica antes do processo de 

implementação do projeto contribuiu de forma significativa para o direcionamento 

das atividades planejadas. Com a aplicação desse mesmo questionário após a 

conclusão do processo, oportunizou a observação do avanço atingido pelos alunos 

na superação das dificuldades encontradas e na obtenção do conhecimento 

científico envolvido. 

 Ao analisarmos o referencial teórico-metodológico, bem como as reflexões, as 

produções e apresentações de trabalhos, percebeu-se uma sensibilização dos 

envolvidos no processo, desenvolvendo um pensar ecológico e mudanças de 

hábitos. Tais capacidades são dificilmente abordadas quando utiliza-se de formas 

tradicionais de ensino, como aulas expositivas. 

 Faz-se necessário refletir as concepções dos sujeitos com a educação 

ambiental durante toda a sua trajetória escolar, e não apenas em momentos 

específicos e determinadas disciplinas, permitindo assim o oportunidade de 



construção de conexões de diferentes pontos de vista sobre a temática ambiental 

em estudo. Tendo também a ciência de que essa educação é permanente e sofre a 

influência familiar, principalmente dos alunos que possuem uma relação muito 

próxima com a natureza. 

  A sensibilização dos alunos permite que estes se convertam em 

multiplicadores para envolver a comunidade escolar e a família no combate ao 

desperdício e uso irracional da água, objetivando melhorar a qualidade de vida e a 

sustentabilidade do planeta. 

 A aplicação do projeto contribuiu para a melhoria da aprendizagem dos 

alunos, proporcionando por meio de uma aprendizagem significativa, a prática dos 

recursos naturais e incorporação de novos valores e conhecimentos. 

 As atividades propostas visaram criar vínculos entre os processos educativos 

e a realidade, questionaram a relação entre o discurso e a prática, e a eficácia das 

ações referenciadas ao ambiente, visando à formação da “consciência ambiental”. 

 Não podemos deixar de destacar as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento do projeto de intervenção, citamos a questão da estrutura 

organizacional da escola, principalmente o espaço físico inadequado para 

trabalharmos as atividades propostas e a limitação de equipamentos tecnológicos, 

como computadores e multimídias, à disposição do professor e dos alunos. 

 Outro fator relevante a destacar-se foi a questão da relação interdisciplinar no 

processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que essa prática de 

interdisciplinaridade, principalmente envolvendo as questões ambientais é uma das 

recomendações dos debates atuais e da demanda social e que necessita ser 

trabalhada de forma articulada e complexa, tanto na escola como na formação do 

professor. Recomenda-se que na aplicação de projetos escolares, a questão dos 

enfoques diferenciados das disciplinas específica, sejam privilegiados para a 

construção da pesquisa interdisciplinar, buscando um diálogo que privilegie as 

interações e complexidades socioambientais e um novo pensamento na questão de 

um desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS  

 

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS. Conjuntura dos Recursos Hídricos no 
Brasil: Informe 2012. Edição Especial. Brasília: ANA, 2012. Disponível em: 

<http://ana.gov.br/biblioteca virtual/arquivos/20120604171>. Acesso em: 11 abr. 
2016.  
 
ANTUNES, P. B. Direito Ambiental. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 
AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São 

Paulo: Moraes, 1982. 
 
BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil: Capital Ecológico, uso e 
Conservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2006.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica. Resolução CNE/CEB nº 14/2012.  
 
GEO BRASIL. Recursos hídricos: componente da série de relatórios sobre o 
estado e perspectivas do meio ambiente no Brasil. Ministério do Meio Ambiente; 
Agência Nacional de Águas; Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
Brasília: MMA; ANA, 2007. 264p. il. (GEO Brasil Série Temática: GEO Brasil 
Recursos Hídricos). 
 
HENKES, S. L. Histórico Legal e Institucional dos Recursos Hídricos no Brasil. 
Revista Jus Navigandi, v. 7, n. 66, jun., Teresina, 2003. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/4146/historico-legal-e-institucional-dos-recursos-
hídricos-no- Brasil>. Acesso em: 01 abr. 2016. 
 
PALMAS. Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Alto da Glória. 

Palmas, PR, 2012. 
 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Currículo Básico para a Escola 
Pública do Estado do Paraná. Curitiba: SEED, 1990. 

 
SACRISTÁN, J. Gimeno. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto 

Alegre: ArtMed, 1988 
 
SANEPAR. Análise de água. 2009. Disponível em: <http:www.sanepar.com.br>. 
 
SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica. Primeiras aproximações. 9. ed. 
Campinas: Autores Associados, 2005.  
 
SOCIEDADE @ NATUREZA, 17 (33): 21-36, Uberlândia, 27 de março de 2016.  
 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. 8. ed. São Paulo: Cortez, 

2011. 
 


