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Matemática – 4º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Consumo/desperdício de água 

Duração estimada: 1 mês 

Referência ao livro do aluno: Unidade 4 

Introdução 

Os temas relacionados ao desperdício e ao uso consciente da água permitem um trabalho 

interdisciplinar no interior da escola. Diferentes áreas do conhecimento são cada vez mais importantes 

no tratamento de questões do meio ambiente, em especial aquelas que dizem respeito ao consumo, 

economia e distribuição da água. Nessa interface entre diferentes abordagens, esta sequência didática 

apresenta algumas ideias sobre a relação entre consumo e uso consciente da água por meio da análise 

de dados em tabelas, gráficos e outra formas de apresentação dos dados sobre o tema. 

Objetivos de aprendizagem 

• Resolver problemas envolvendo a ideia de proporcionalidade da multiplicação em 
contextos relacionados ao consumo de água. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de 
parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e 
medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

• Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de instrumentos de 
medida e de unidades de medida convencionais mais usuais 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 

Material necessário 

Cartolina e canetinhas de ponta grossa. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1: Desperdício de água é coisa séria 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: em grupos 

As atividades desta sequência didática são de natureza interdisciplinar, pois relacionam 

conceitos explorados em Ciências, História e Geografia. O fato de vivermos em um planeta com tanta 

água e ao mesmo tempo faltar água potável pode parecer contraditório. 

1. Proponha inicialmente uma roda de conversa sobre o tema Desperdício de água é coisa séria. 

Comente com os alunos que a maior parte da água do planeta não é potável, ou seja, não é 
adequada para o consumo humano. Organize os alunos em grupos e proponha alguns 
questionamentos: 

• Por que o planeta Terra também recebe o nome de planeta Água? 

• Será que todos os habitantes do planeta têm acesso a água potável? Justifiquem suas 
respostas. 

• Por que é comum ouvirmos a seguinte frase: “Água, sabendo usar, não vai faltar.”? 

• Quantos litros de água vocês imaginam que uma pessoa gasta, em média por dia, para 
suas necessidades básicas? 

• Que atividades praticadas no seu cotidiano utilizam água? 

• Que ações provocadas pelos seres humanos podem contribuir para o desperdício de água? 

2. Ao final, peça que os grupos apresentem suas respostas e reflexões sobre esses questionamentos. 
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Etapa 2: Os números da água! 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva e em duplas 

1. Converse com os alunos sobre a composição do total de água disponível em nosso planeta. 
Convide-os a refletir sobre os seguintes dados aproximados: 

 

 
  

Se toda a água da Terra fosse de apenas 100 litros, quantos litros seriam de água doce? 
Seriam aproximadamente 2 litros e meio, apenas. Os demais 97 litros e meio seriam de 
água salgada.  

Desses 2 litros e meio de água doce, aproximadamente 2 litros não estão à nossa 
disposição, porque é água congelada. 

Então, dos 100 litros de água imaginados para nosso planeta, menos de 1 litro é de água 
doce líquida.  

Desse 1 litro de água doce, boa parte está em regiões subterrâneas da Terra, isto é, não 
é água de fácil acesso. 

Resumindo, se 100 litros fosse toda a água da Terra, em menos de meio copo caberia 
toda a água doce à nossa disposição. 
 

Fonte dos dados: Sabesp. Mitos do saneamento. Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=3852>. 

Acesso em: 01 fev. 2018. 

Pensem nisso cada vez que deixarem a torneira aberta com água escorrendo sem 
necessidade, ou demorarem no banho mais do que o necessário. 
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2. Em seguida, peça aos alunos que desenhem uma espécie de infográfico para representar os dados 
apresentados. Peça que imaginem uma garrafa PET como se nela estivesse contida toda a água 
da Terra e que representem com desenhos os dados comentados anteriormente. Com base nos 
dados, é possível fazer uma representação semelhante a esta: 

Ilustrações: Mouses Sagiorato/Arquivo da editora 

 
 

Analise as representações que os alunos fizerem, comente-as e valorize-as, mesmo que as 
proporções entre os dados não estejam corretamente representadas. O que importa neste 
momento é sensibilizá-los para o tema em discussão. 

3. Se for possível, em parceria com o professor de Geografia, acesse o site da ANA, Agência Nacional 
de Águas (disponível em: <www3.ana.gov.br>. Acesso em 30 jan. 2018.). Nesse endereço é 
possível obter informações sobre água subterrânea. Além disso, os alunos podem analisar o mapa 
interativo das águas subterrâneas de nosso país. 

4. Promova um debate com a turma a partir das representações feitas por eles com o intuito de 
avaliar características de determinadas atitudes que possam provocar desperdício de água. A 
ideia é que os alunos percebam e compreendam a importância de ações conscientes quando se 
trata do consumo de água. 

  

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA
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Etapa 3: Não ao desperdício! 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva, em duplas ou em pequenos grupos 

1. Inicie a aula questionando os alunos sobre o que eles consideram desperdício de água. Permita 
que todos manifestem sua opinião. Estimule-os a falar em sala e a apoiar suas afirmações em 
evidências e argumentos. 

2. Selecione imagens que representem o desperdício de água, como um chuveiro ligado e a pessoa 
do lado de fora do boxe, ou escovando os dentes com a torneira aberta, ou, ainda, alguém lavando 
a calçada com mangueira. Pergunte aos alunos se já observaram situações como essas. Convide-
os a calcular o volume de água gasto ao lavar a calçada por 15 minutos. 

Para isso, forneça aos alunos a informação sobre a vazão de uma torneira de jardim, que é de 
cerca de 40 litros por minuto. Peça que calculem quantos litros se gastam após 15 minutos com 
essa torneira em uso (a resposta esperada é 40 × 15 = 600 litros). Uma caixa-d’água comum, 
residencial, comporta 1 000 litros. Compare esses valores e indague os alunos sobre a necessidade 
e o impacto desse modo de consumo. 

3. Continue incentivando os alunos a pensar em situações de desperdício. Já aconteceu vazamentos 
de água em sua rua? Água saindo pelo bueiro? Torneira pingando ou mangueira furada em sua 
casa? 

4. Desafie a turma a descobrir qual seria o volume de água gasto, em suas casas, se os banhos de 
todos os que vivem lá demorassem, em média, 15 minutos. Retome quanto se gasta numa ducha, 
em média, por minuto (20 litros) e peça que façam os cálculos, multiplicando ou somando. Peça 
que os alunos compartilhem seus cálculos. 

5. Proponha que os alunos elaborem um folheto orientativo para ser entregue aos responsáveis com 
as principais informações sobre o consumo e o desperdício de água. Se for possível, colete alguns 
folhetos informativos e mostre-os à turma para dar ideias sobre como formatá-lo. Ao final, 
exponha os folhetos para que todos possam apreciá-los antes de levarem para casa. 
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Etapa 4: Economizando água na escola  

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em grupos 

1. Se possível, disponibilize uma conta de água da escola para que a turma analise o consumo de 
água em um mês. Para uma análise mais efetiva dos dados, informe os alunos de que são 
necessários 1 000 L para encher uma caixa de 1 metro cúbico, isso porque o dado a respeito do 
consumo nas faturas é expresso em metros cúbicos, e não em litros. Ao observarem o consumo 
em metros cúbicos na conta de água, peça que o multipliquem por 1 000 para ter a ideia do 
consumo em litros. 

2. Em seguida, proponha aos alunos que organizem uma campanha de consumo consciente da água 
na escola. Organize a turma em grupos e peça que utilizem informações sobre o consumo de cada 
equipamento, por exemplo, quantos litros de água são consumidos se a torneira do banheiro ficar 
aberta enquanto se escovam os dentes. Acesse o site da companhia responsável pelo 
abastecimento de água do estado da localidade em que se situa a escola para obter mais 
informações. 

Os alunos podem elaborar cartazes com exemplos de atitudes conscientes relativas ao consumo 
de água. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Acompanhe o envolvimento dos alunos durante a realização da sequência didática. Ao final, 

solicite que respondam às atividades a seguir. 

Questões 

1. Em grupos, elaborem um texto-síntese sobre o que aprenderam com as atividades realizadas 
nesta sequência. 

2. Complete a tabela de consumo diário de água em uma residência em que moram 4 pessoas: 
 

 Utilização Gasto TOTAL (litros) 

Pia do 
banheiro/cozinha 

10 min 14 litros/min  

Descarga do vaso 
sanitário 

25 vezes 10 litros/descarga  

Chuveiro 22 min 20 litros/min  

TOTAL  

 

Gabarito 

2.  
 

 Utilização Gasto TOTAL (litros) 

Pia do 
banheiro/cozinha 

10 min 14 litros/min 140 

Descarga do vaso 
sanitário 

25 vezes 10 litros/descarga 250 

Chuveiro 22 min 20 litros/min 440 

TOTAL 830 

 


