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Título: A água e o solo 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os alunos devem começar a entender a importância 

dos elementos naturais também para a sobrevivência dos seres humanos e dos seres vivos em geral. 

Dois dos principais recursos são o solo e a água; eles serão retomados ao longo de todo o aprendizado 

e são importantes para o estudo das atividades econômicas, em particular a agricultura. Com ativida-

des práticas e de conversas dirigidas, esta sequência didática pretende instigar nos alunos o interesse 

por compreender a importância da água e do solo, além de fazê-los pensar sobre métodos para con-

servar esses recursos. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Os usos de recursos naturais: solo e água no campo e na cidade. 

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos 

(plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano 

da cidade e do campo. 

Recursos e materiais necessários  

Cartolinas, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas, lápis, borracha, fita crepe, tesoura sem 

ponta, lousa, giz, garrafa de água de 5 litros, garrafa PET, água, solo, cascalho, tesoura (para ser manu-

seada pelo professor), tela permeável, elástico (para prender a tela no bocal da garrafa), corante lí-

quido. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo. Este momento é para reflexão inicial 
sobre o tema. Na segunda atividade, poderão sentar-se em suas carteiras, na formação habitual. 
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1ª atividade:   

Inicie uma conversa sobre a importância da água para a sobrevivência dos seres vivos. As se-

guintes perguntas poderão auxiliar na condução da conversa: 

• A água é importante para você? Por quê? 

• Você se lembra de ter usado água hoje? Quantas vezes? 

• Quais atividades realizadas em sua casa necessitam de água? 

• De onde vem a água que você e sua família bebem? 

• A água é importante para o cultivo dos vegetais e a criação de animais?  

Estimule a reflexão dos alunos sobre as falas apresentadas, ressaltando as atitudes positivas 

em relação ao uso da água e orientando-os sempre a evitar atitudes como o desperdício, a demora no 

banho, entre outras. 

 

2ª atividade:  

Nesta atividade, os alunos vão reproduzir desenhos que retratem a importância da água para 

a vida. Os desenhos deverão ser feitos em uma cartolina cortada no formato de uma gota d’água. Para 

produzir o molde, trace a forma de uma gota d’água em uma cartolina; recorte e use como molde para 

a produção das demais. As cartolinas poderão ser distribuídas aos alunos, para que eles mesmos re-

cortem as suas “gotas d’água”. Para elaboração dos desenhos, peça que os alunos se lembrem da 

conversa realizada na primeira parte da aula. 

Recolha as produções e pendure-as em um mural externo, com um título, para que toda a 

comunidade escolar possa também refletir sobre a importância da água. 

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: na primeira parte da aula, podem estar organizados de forma habitual; para a realização do 
experimento, os alunos podem ficar em pé ao redor de uma mesa na parte central da sala, para observar o experi-
mento realizado pelo professor. 

Nesta aula, a proposta é realizar um experimento para mostrar como o solo filtra a água que 

absorve. Para realizá-lo, será necessário providenciar, com antecedência, um galão de água de 5 litros, 

cortado pela metade; no bocal desse galão, prenda uma tela permeável, para que a água escoe. A 

parte de cima da garrafa deverá ser colocada sobre a outra metade, formando um funil. Também será 
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necessário reservar uma garrafa PET de 2 litros, com água, e um pouco de solo e cascalho. Mais infor-

mações e fotografias sobre o experimento podem ser localizadas no site do projeto Solo na Escola, 

disponível em: <http://solonaescola.blogspot.com.br/2011/05/experimentos-2.html> (acesso em: 16 

nov. 2017). 

 

1ª atividade: 

Para iniciar a aula, peça aos alunos que citem alguns usos do solo. Essa conversa servirá para 

verificar a percepção deles sobre o uso do solo no seu dia a dia. Auxilie-os a refletir, se necessário, 

dizendo que o solo é fundamental para o crescimento de árvores e outras plantas, inclusive alimentí-

ciaspara retirarmos outros elementos, como terra para vasos e jardins; o solo serve também para o 

escoamento da água e para sua infiltração, que, depois, flui para os lençóis e aquíferos subterrâneos, 

de onde a água é retirada para consumo humano e para irrigação, por exmeplo; muitos organismos, 

como minhocas vivem no solo. 

Após esse primeiro momento de conversa sobre o solo, recorde a conversa da aula anterior, 

sobre a água. Os alunos deverão se lembrar que um dos usos da água é para o cultivo de alimentos; a 

partir desse momento, ressalte a importância da água e do solo para as atividades de agricultura e 

extração associadas à produção de alimentos. 

 

2ª atividade: 

Explique aos alunos que uma das principais funções do solo é filtrar a água. Para exemplificar 

essa relação entre solo e água, vamos realizar um experimento, que poderá ser feito sobre uma mesa 

no centro da sala, com os alunos ao redor. Posicione os materiais preparados com antecedência: o 

galão de água cortado pela metade, a garrafa PET com água, o solo e o cascalho. Misture um pouco de 

solo à água na garrafa PET, de modo a formar uma água barrenta. Em seguida, deposite o solo e o 

cascalho na garrafa cortada, formando camadas alternadas. Por fim, despeje a água barrenta no filtro 

formado pela terra e pelo cascalho, observando a água resultante da filtragem e comparando-a com a 

água barrenta. 

Questione os alunos: O que aconteceu com a água? Ela está mais ou menos transparente que 

a água da garrafa PET? Por quê? Finalize a aula explicando que o solo filtra as partículas maiores que 

estão misturadas na água, fazendo com que água que é absorvida pela terra, tanto da chuva quanto a 

usada na agricultura, chegue com menos impurezas ao subsolo, onde é armazenada. 

Guarde o experimento para a aula seguinte, pois será reutilizado. A água pode ser descartada.  
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Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: na primeira parte, ficam ao redor de uma mesa, na parte central da sala, para observar o expe-
rimento; na segunda parte, deixe as carteiras organizadas em grupos de três ou quatros alunos. 

 

1ª atividade:  

Peça que os alunos se recordem do experimento da aula anterior, revendo os passos que fo-

ram feitos para realizá-lo. Questione-os: Qual foi o resultado? A água saiu mais ou menos limpa que 

antes? Apesar de ter saído mais limpa, ela saiu completamente limpa? Os alunos deverão responder 

que não, pois a água resultante ainda se mostrará um pouco turva. 

Refaça o experimento; no entanto, desta vez, em vez de misturar terra na água da garrafa PET, 

jogue na água um corante colorido líquido. A intenção é mostrar aos alunos que o solo não será capaz 

de filtrar completamente um outro líquido misturado à água (corante), apenas as partículas maiores 

presentes nela.  

A partir dessa observação, questione os alunos: O que acontece com a água poluída que é 

despejada sobre o solo? Para onde vai a poluição da água? Conclua a conversa e o experimento de-

monstrando que a água poluída por esgoto ou agrotóxicos, ao penetrar o solo, acaba poluindo tanto 

o solo quanto os reservatórios subterrâneos de água. 

 

2ª atividade: 

Organize os alunos em grupos de três ou quatro e peça que troquem ideias entre si, propondo 

formas de diminuir e evitar a poluição do solo e da água. Após um tempo determinado para que os 

grupos conversem, solicite que cada grupo apresente suas conclusões para o restante da turma 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição de aprendizagem deve ser realizada ao longo das aulas, considerando a participação 

dos alunos nas conversas e discussões e a demonstração de interesse no tema. Na primeira aula, avalie 

se os alunos compreenderam a importância da água para a vida e as atitudes para evitar o desperdício. 

Na segunda aula, verifique a compreensão sobre o solo e o seu papel de “filtro” para a água. Na última 

aula, observe se os alunos se engajaram na conversa em grupo, pensando em maneiras de evitar a 

poluição da água e do solo. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Complete as dicas para economizar água com as palavras do quadro a seguir: 

FECHADA ABERTA ECONOMIZAR DESPERDIÇAR 

MANGUEIRA VASSOURA RÁPIDOS DEMORADOS 

a) Devemos escovar os dentes com a torneira ____________. 

b) Para a água não acabar, temos que ______________. 

c) Ao lavar o carro em casa, devemos evitar o uso de ____________. 

d) Os banhos ______________ gastam muita água. 

2. Represente, por meio de desenhos, dois usos diferentes que podemos fazer do solo. 

Gabarito das questões 

1. a) fechada; b) economizar; c) mangueira; d) demorados. 

2. Respostas pessoais. Avalie se os alunos conseguiram representar corretamente. 

 


