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Título: Se há muita água, por que é preciso economizar? 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, serão explorados os estados físicos da água e o funcionamento do seu ciclo na-

tural. Será proposta uma reflexão sobre a quantidade de água disponível no meio ambiente e o quanto 

dessa água pode ser utilizado pelo ser humano, reforçando a questão do consumo consciente, como 

algo de responsabilidade comum a todos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar os estados físicos da água. 

• Compreender o ciclo da água. 

• Compreender a quantidade de água presente no planeta. 

• Reconhecer a interferência humana no ciclo da água. 

• Conscientizar-se sobre a necessidade de economia de água. 

• Reconhecer medidas de economia de água. 

Objetos de conhecimento 

• Propriedades físicas dos materiais. 

• Ciclo hidrológico. 

• Consumo consciente. 

Habilidades 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar 

o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia, no pro-

vimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção da cobertura 

vegetal para a manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, dos cursos de água e da quali-

dade do ar atmosférico. 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidia-

nas e discutir os possíveis problemas decorrentes desses usos. 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte ade-

quado e ampliação de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na 

vida cotidiana. 
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Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Não há. 

Aula 2: 

• Água. 

• Canetas de colorir. 

• Copo de 50 mL. 

• Folha de papel sulfite (tamanho A4). 

• Garrafa PET de 2 L. 

• Imagens de paisagens e curso d’água com e sem cobertura vegetal. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

• Lousa/giz. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Ciclo da água e estados físicos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em semicírculo. 

Inicie a aula perguntando aos alunos em quais estados físicos a água pode ser encontrada na 

natureza. Espera-se que eles respondam: sólido (gelo, flocos de neve), líquido (rios, mares, chuva) e 

gasoso (vapor). Explique que a água pode mudar de estado físico, e que essa mudança acontece 

quando se aquece ou quando se resfria a água.  

Em seguida, desenhe na lousa ou mostre uma imagem do ciclo da água, que pode ser obtida 

em livros ou sites. Explique cada uma das etapas: evaporação das águas do ambiente (rios, lagos, etc.), 

formação de nuvens (vapores de água, estado gasoso), condensação da água e formação de chuvas, 

que retorna a água líquida para os rios, lagos e também para a terra, sendo absorvida para alcançar os 

lençóis freáticos. 

Em seguida, promova um debate com os alunos acerca da importância do ciclo da água para 

os seres vivos e o meio ambiente. Para nortear o debate, faça perguntas como: 

• Como o ciclo da água está relacionado à vida dos seres vivos? 

• O que aconteceria com o ciclo da água se não chovesse por um longo período? 
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• Por quê é importante economizar água, mesmo que o ciclo da água não fosse interrom-
pido? 

É importante que todos os alunos participem do debate expondo as suas ideias e opiniões. 

Você, professor, pode mediar o debate e conduzi-lo de forma que compreendam que o ciclo da água 

é importante para manter a quantidade de água disponível para os seres vivos e que mesmo tendo 

água disponível é importante economizar água para não faltar futuramente. 

Aula 2 – Preservação e consumo consciente 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: inicialmente, em semicírculo; posteriormente, individual em suas carteiras. 

Inicie a aula retomando o ciclo da água e explicando a importância de preservar as áreas natu-

rais que existem para que esse ciclo não seja afetado. A destruição de áreas de cobertura vegetal, por 

exemplo, afeta drasticamente as taxas de evaporação da água, bem como a quantidade de água que 

penetra no solo e chega aos lençóis freáticos. Áreas verdes próximas a cursos d’água protegem, ainda, 

o próprio curso, evitando fisicamente que parte dos detritos do solo chegue à água, além de evitar 

também erosões nas bordas desses cursos. Uma vez removidas as áreas verdes, portanto, o curso 

d’água fica muito mais vulnerável a erosões e assoreamentos, afetando a quantidade e até mesmo a 

qualidade da água. Durante essa explicação inicial, é interessante mostrar imagens de cursos d’água e 

de outras paisagens com e sem cobertura vegetal, além de casos em que cursos d’água foram drasti-

camente afetados, como, por exemplo, no rompimento da barragem no município de Mariana (MG), 

em 2015. 

Apresente as proporções das formas de água existentes no planeta. Para isso, faça um compa-

rativo utilizando uma garrafa PET de 2 litros, copo descartável e tampa de garrafa PET. A garrafa PET 

cheia de água simboliza o total de água no planeta (100%), um copo de 50 mL de água cheio (retirada 

da garrafa) simboliza somente a água doce (2,7%), e a quantidade de água que cabe na tampa de 

garrafa PET simboliza a água potável disponível para consumo (0,002%). Explique que, apesar de a 

quantidade de água ser constante no planeta (devido ao ciclo da água), o homem interfere nesse ciclo 

de muitas maneiras, por exemplo, com desmatamentos, impermeabilização de diversas áreas, polui-

ção dos rios e uso intensivo do solo e de fontes de água para produção de alimento. É papel do governo 

fiscalizar e criar medidas que garantam à população acesso à água de qualidade, mas também é ne-

cessário que a população contribua, economizando água e preservando os ambientes. 

No segundo momento da aula, pergunte aos alunos como é o consumo de água em suas resi-

dências, anotando as respostas na lousa. Organize, então, as informações anotadas em duas colunas: 

uma de atitudes que contribuem para a economia de água e outra de atitudes que desperdiçam água. 

Para essa proposta, pode-se realizar os seguintes questionamentos: As pessoas de sua família costu-

mam economizar água? Levam muito tempo no banho? Ensaboam a louça com a torneira aberta? 

Costumam armazenar água da chuva ou da máquina de lavar para utilizá-la na limpeza do quintal?  
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Ao final da aula, peça aos alunos que anotem em folha de sulfite os pontos da tabela, de acordo 

com suas colunas, montando uma espécie de cartilha. Incentive-os a levarem essa cartilha para casa 

de forma que a usem como modelo de pontos positivos que já são praticados e de outros que precisam 

ser melhorados, tanto pessoalmente quanto em relação aos familiares e demais moradores. 

Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Pergunte aos alunos sobre o que sentiram ao realizar as atividades e incentive-

os a expressar qualquer desconforto ou dificuldade que tenham tido. Conduza a conversa de modo 

que eles relacionem o que sabiam antes e o que sabem agora sobre os temas. 

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Deixei o local de estudo arrumado e limpo? 

• Qual parte da atividade gostei mais de fazer? 

• Como é a minha postura no dia a dia, durante as aulas e com meus colegas? 

• O que aprendi de diferente em cada aula? 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Se há tanta água no planeta Terra, por que existem momentos de escassez de água? 

2. O que cada pessoa pode fazer para economizar água? Cite ao menos duas medidas. 

Gabarito das questões 

1. Diversas ações humanas, como desmatamentos, podem interferir no ciclo da água. Desse modo, 
em certos momentos, muitos lugares ficam sem água disponível ou, se a possuem, ela nem sem-
pre é de boa qualidade, ou seja, própria para consumo humano. 

2. Diversas respostas são possíveis, como: fechar a torneira ao lavar as mãos, a louça ou ao escovar 
os dentes; tomar banhos rápidos; preferir usar baldes a mangueiras; armazenar a água da chuva 
para lavar o quintal e calçadas; conferir se não há vazamentos em canos da residência; avisar o 
órgão responsável sobre vazamentos em ruas, etc. 


