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INTRODUÇÃO 

 

Partindo de um problema vivenciado atualmente em nossa cidade sobre   a falta de água,  

decidimos desenvolver um projeto para  refletir sobre essa problemática com as crianças, da 

Educação Infantil, durante as nossas aulas práticas no curso  de Pedagogia a serem 

desenvolvidas  a partir do sexto período .  Esse projeto se justifica em razão da necessidade de 

discutir com as crianças, sobre a importância da agua para a sobrevivência da natureza,  

incluindo os homens, os animais e as florestas. O problema de escassez da agua é cada vez mais 

presente na nossa sociedade em especial na nossa cidade.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver com as crianças um estudo sobre a água a partir do seu desperdício,  

economia e reaproveitamento na intenção de conscientizá-las sobre a importância da mesma e 

a necessidade de sua preservação  em prol da sobrevivência humana e da  natureza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Promover reflexões, conversas e experiências com a criança sobre o desperdício da 

água, em casa, na escola, na rua; 

• Trabalhar com a criança os conceitos  sobre água  sua  composição, o estados  e  ciclos; 

• Refletir sobre como podemos economizar e reaproveitar água; 

• Destacar relacionar as diferentes  funções da água; 

• Discutir e levantar sugestões e alternativas sobre o aproveitamento e reaproveitamento 

da água; 
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• Discutir com a criança as causas que levam a destruição das nascentes e rios, tais como 

o desmatamento, a poluição, o uso indevido da água; 

• Desenvolver com a criança atitudes sustentáveis com relação ao meio ambiente. 

                   

CONTEÚDO 

 

• Conceitos sobre água sua  composição, o estados  e  ciclos; 

• Desperdício, aproveitamento e reaproveitamento da água; 

• Destruição das nascentes e rios, desmatamento, poluição das águas inclusive com 

agrotóxicos; 

• O uso indevido da água e destruição da natureza; 

• Atitudes sustentáveis com relação ao meio ambiente; 

• Alternativas sobre o aproveitamento e reaproveitamento da água. 

 

 

 

METODOLOGIA-RECURSOS DIDÁTICOS 

 

O projeto será desenvolvido através de conversas, reflexões, teatros, histórias infantis, 

oficinas,  desenhos e vídeos. O seu desenvolvimento será feito de acordo com o cronograma. 

Os recursos usados serão câmera, computador, internet, livros infantis, papel, lápis,  material 

reciclado, tubos de PVC. 

 

RESULTADOS/AVALIAÇÃO 



 

 

 

Espera-se com este projeto refletir com as crianças o problema de escassez da água em 

nosso planeta a partir do problema da falta dela em nossas casas e na escola. 

Mostra-las a importância desse liquido tão precioso para a humanidade e se não houver 

atitudes de respeito para com ela, poderemos ter graves problemas de sobrevivência planetária. 

As crianças precisam refletir sobre essa preciosidade pois são elas que enfrentarão problemas 

futuros. A intenção é que elas se sensibilizem e sensibilizem os adultos sobre o uso responsável 

da água em benefício da sustentabilidade do planeta no momento atual e futuro. 
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