projeto educativo
Prezado(a) Professor(a),
Neste espaço, você encontrará todo o material pedagógico desenvolvido para complementar a experiência formativa dos alunos sobre o Ciclo da Água. Todo o conteúdo didático está sendo disponibilizado gratuitamente para
que professores e escolas possam utilizar como material complementar aos seus planos de aula.
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A proposta é oferecer conteúdo de qualidade como apoio ao ensino remoto neste ano atípico para toda a comunidade escolar, especialmente na Rede Pública. Os materiais pedagógicos podem ser aplicados com alunos do
Ensino Fundamental, associados à exibição do curta-metragem de animação CAMINHO DAS ÁGUAS, com classificação indicativa ‘Livre’.
O material complementar abrange seis experimentos que podem ser realizados pelos alunos à distância; um conjunto de atividades lúdicas, brincadeiras e textos complementares, que podem ser impressos; e indicações de
leituras complementares para enriquecer a formação dos alunos.
Os experimentos são realizados em vídeos, com tutoriais explicando o passo a passo da atividade. Também acompanham os experimentos, materiais de apoio à implementação da atividade e um resumo dos aprendizados.
O objetivo é estimular os alunos , de forma criativa e didática, a desenvolver soluções criativas para problemas de
ordem prática, em especial, a preservação da natureza.
Os conteúdos abordam os desafios para preservação de recursos naturais, de acordo com os Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
Desde já, agradecemos a sua participação,
Atenciosamente,
Equipe Zureta Filmes

‘ÁGUA’ EM VÁRIAS LÍNGUAS
Tente descobrir em que língua a palavra ÁGUA foi escrita
Indique a palavra ao idioma correspondente ligando as gotinhas

AGUA 

 INGLÊS

ACQUA

 FRANCÊS

WASSER 

 ITALIANO

WATER 
EAU 

 ALEMÃO
 ESPANHOL
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CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA
A molécula da água é representada pela fórmula
(X) H2O ( ) A+ ( ) HO2
O estado físico da água encontrada no ar é
( ) líquido ( ) sólido (X) gasoso
A capacidade da água de dissolver uma grande diversidade de compostos é
( ) insalubridade ( ) aquadissolução (X) solubilidade
São exemplos de doenças transmitidas pela água contaminada
( ) caxumba, cólera e diarreia (X) cólera, amebíase e poliomielite ( ) gripe, enxaqueca e febre tifoide
Uma torneira, gotejando durante um dia inteiro, desperdiça em média quantos litros de água?
( ) 19 litros ( ) 72 litros (X) 46 litros
Quanto se gasta de água para produzir um quilo de arroz?
(X) 4.500 litros ( ) 250 litros ( ) 180 litros
Quanto se gasta de água para produzir um carro?
(X) 35.000 litros ( ) 30.000 litros ( ) 40.000 litros
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CAÇA PALAVRAS
Encontre as palavras que fazem parte do ciclo da água



EVAPORAÇÃO – Transformação do estado líquido da água para estado gasoso. PRECIPITAÇÃO – As gotículas
suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo em forma de chuva. CONDENSAÇÃO – A água em estado gasoso
passa para o estado líquido. CONGELAMENTO – A água em estado líquido passa para o estado sólido. SUBLIMAÇÃO –
Passagem da água do estado sólido para o estado de vapor. ESCOAMENTO – A água que cai é absorvida pelas
plantas. PERLOCAÇÃO – Movimento da água no interior do solo. INFILTRAÇÃO – A água se infiltra pelo solo e vai
alimentar os lençóis subterrâneos. TRANSPIRAÇÃO – a água que se infiltra no solo é absorvida em parte pelas
plantas, que, depois de utiliza-la devolvem à atmosfera.

CWINFILTRAÇÃOCVGRDCXZADTTHGBNHJUKKNMLPOIIUUYTREEWQASDPRECIPITAÇÃO
NHJKKLÇMNBCONGELAMENTOBGTYSWGAZLKIUJMNHYTGBVFREDCXSWQAZZAQWSX
RFVBGTYHNMJUIKLOPÇLOIKJUMNHYTGBVFESCOAMENTOCDERFFOPÇIHGCCTLIKJUM
YTGBVFREDCCXSWVBGTYHHNMJUIKLOPÇQAZXSWEDVFRTGBHYJMCONDENSAÇÃOMJ
HTGBVFREDCXSWAAZQAZXSEIDCVFRTGBNSUBLIMAÇÃOJMNHYTJUTVDRDVGBVFORED
SWUQPERLOCAÇÃOFVBTTYHNMJUIKLOPÇÇOLKIUJMNHYTGBVFREDCXSWQAZQAWSXL
DERFVYBGTYHNMJUIKLOPÇÇPLKIUJMEVAPORAÇÃONHYTGBVFREDCBGTRFVEWSXZA
VFRTGBNHYREWSDFGHBNHYUJMKIOLPPOJGFXSEFCZAWSXFRABSYRÇÃOMJGTRDUY
TREDFGBCSHJUNMLKKPLJUTRANSPIRAÇÃOEDVBHGDSDEFVBHHNMJHGDEDVYBESA
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LABIRINTO
Ajude a nossa amiga GOTINHA a chegar ao oceano
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JOGO DOS 7 ERROS
O ciclo da água é responsável pela reposição de água doce no mundo e corresponde ao movimento da
água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Ele é contínuo e suas principais etapas são: condensação,
precipitação, transpiração, infiltração e evaporação. O ciclo da água é essencial para a sobrevivência dos
seres existentes. Agora, cabe a você descobrir os 7 erros ou diferenças entre os desenhos abaixo.

7

JOGO DO CICLO DA ÁGUA
02
01
Percorra o
caminho
das águas

25

O sol é responsável
por produzir energia
para o Ciclo da Água
AVANCE 4 CASAS

SAÍDA

04

06

08

15
Você não passou
pela fase de
Condensação
VOLTE 2 CASAS

10

Você
se infiltrou
no solo
AVANCE 3
CASAS

18

27





Queimadas
prejudicam o
Meio ambiente
VOLTE 3 CASAS

28

Você demorou
no banho
VOLTE 7
CASAS

21

29

30
31

20
32

13
12

Sua cidade não tem
estação de tratamento
de esgoto (ETE)
FIQUE UMA RODADA
SEM JOGAR

22

16

14
Chuva é também
chamada de
Precipitação
AVANCE 3 CASAS

26

Você passou pela
(ETA) Estação de
Tratamento
AVANCE 1 CASA

05

07

09

24

8

Esgoto lançado no
rio sem tratamento
VOLTE 4 CASAS

CHEGADA
33

34

CURIOSIDADES
 Ao longo da história, a água sempre foi essencial para a vida. Dependemos dela para beber, cozinhar e para
regar a produção agrícola; enfim, dependemos dela para existir.
 Diferentes religiões têm a água como símbolo de purificação e muitos artistas já buscaram nela inspiração.
 A água é a única substância, no planeta, que se apresenta na sua forma natural nos 3 estados da matéria:
gasoso, sólido e líquido.
 O peso de uma nuvem (cumulus) é de 500.000.000 de gramas de água ou 500 toneladas. Esse peso é
equivalente ao de 125 elefantes adultos.
 75% da superfície da Terra é coberta por água. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de água doce
no mundo, com 12% do total do planeta.
 O maior rio do mundo é o rio Amazonas com 6.937 quilômetros de extensão. Segundo medição do Inpe, em
2008, com uso de satélite, o Amazonas tem 6.937 km e o Nilo tem 6.852 km.O Amazonas também é o maior
em volume de água, 60 x maior do que o do Nilo
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DICAS DE LEITURA
50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar
a Terra - Editora José Olympio por The Earth Works Group.
Guia prático, mostra coisas simples que podem ser feitas
para a preservação do planeta.

As aventuras de uma gota d’água – Editora Moderna por
Samuel Murgel Branco. Uma gota d’água sua história para
uma menina e detalha o ciclo da água, seu consumo, poluição
e sua participação na geração de energia elétrica.

Eu fecho a torneira – Editora Girafinha por Jean-Rene
Gombert e Joelle Dreidemy. Aborda temas fundamentais
para a educação ambiental, incluindo bons hábitos para
economizar água.

Quem vai salvar a vida? – Editora Salamandra
por Ruth Rocha. Um menino aprende na aula de ciências o
que devemos fazer para preservar o meio ambiente e acaba
fazendo toda a família repensar o assunto.

O ciclo da água – Editora Leya Brasil por Cristina Quental Iara e a poluição das águas – Editora Moderna
e Mariana Magalhães. Em um dia chuvoso, a professora por Samuel Murgel Branco. O livro utiliza personagens do
explica as características da água e como é o seu ciclo.
nosso folclore para falar da poluição das águas.
Azul e lindo planeta Terra, nossa casa – Editora Salamandra A água e a vida – Editora Melhoramentos por Patrícia Secco.
por Ruth Rocha e Octávio Roth, o livro aborda a importância Juca Brasileiro e seus amigos descobrem o verdadeiro rio
do cuidado com a casa de todos nós: o planeta Terra.
Tietê, assim como a poluição industrial, a importância da
água como fonte de vida e sua escassez no mundo.
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O DIREITO DA ÁGUA
Em 22 de março de 1992 a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu o “Dia Mundial da Água”, como um dia
mundial de luta em defesa da preservação da Natureza, também redigiu um documento intitulado “Declaração
Universal dos Direitos da Água”, que merece profunda reflexão por todos os povos defensores do Planeta Terra.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA
1º A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão, é plenamente responsável aos olhos de todos.
2º A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não
poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura.
3º Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a
água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.
4º O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer
intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam.
5º A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras.
6º A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes,
rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo.
7º A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com
consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade
das reservas atualmente disponíveis.
8º A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo
social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado.
9º A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica,
sanitária e social.
10º O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra
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Experimentos
Matas Ciliares
Condensação
Precipitação
Filtração
Ciclo da Água
Maquete ETA (estação de tratamento de água)
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Experimento

matas ciliares
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Perceber como ocorre a erosão hídrica do solo e a importância da cobertura vegetal e de sua preservação.
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
03 galões de água 20L ou garrafas PET de 3L + 03 garrafas PET + 01 Rolo de Barbante + 01 Tesoura + Terra
+ Grama viva + Restos vegetais (folhas secas, ramos, pequenos galhos)
Passo 01
Cortar os três galões de água longitudinalmente, preservando o bocal e o tampo do fundo.
Passo 02
Adicionar, no galão cortado, o solo com a grama viva, ou seja, com cobertura vegetal, onde o mesmo representará a mata ciliar preservada na margem de um rio.
Passo 03
Adicionar, no galão cortado solo com os restos vegetais mortos, como folhas, madeiras etc., representando assim a encosta do rio que começa a ser devastada.
Passo 04
Adicionar no galão cortado somente o solo, representando a área onde teria a mata ciliar totalmente devastada.
Passo 05
As garrafas PET devem ter o fundo cortado, pois serão utilizadas como reservatório de água de cada galão, este também pode ser feito com qualquer outro material, desde que tenha o mesmo tamanho.
Passo 06
Após montar todo o processo, o professor deverá jogar aproximadamente 500 ml de água em cada um
dos experimentos. Depois, os alunos deverão observar em cada um dos reservatórios as características
da água que foi retida por ele.
DICAS DE PESQUISA:
Vídeos no Youtube.
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Experimento

condensação
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Demonstrar como funciona o ciclo da água na natureza, percebendo as etapas de evaporação, condensação e precipitação.
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- 1 Saco plástico (zip lock) transparente
- Água
- Corante (de preferência azul)
- 1 caneta permanente (ou outra que escreva sobre plástico)
- Fita crepe
Passo 01
Desenhar no saco plástico o ciclo da água, tal como este abaixo.
Passo 02
Colocar corante na água até que fique colorida, em seguida, pôr a água no saco plástico e marcar com a
caneta o nível no saco.
Passo 03
Colar com a fita o saco plástico em uma janela de vidro, onde bata bastante sol.
O calor vai fazer com que a evaporação ocorra.
Depois, acontece a condensação e as gotículas ficam na parede do plástico.
DICAS DE PESQUISA:
Pinterest (Atividades do ciclo da água).
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Experimento

precipitação
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Demonstrar como funciona a etapa de precipitação (chuva) no ciclo da água.
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- Pote de vidro transparente
- Copo
- Espuma de barbear
- Conta-gotas
- Água
- Corante
Passo 01
Pesquise sobre a etapa de precipitação do ciclo da água.
Passo 02
Coloque a água no pote transparente.
Passo 03
Acrescente a espuma de barbear por cima da água.
Passo 04
Com um conta-gotas, pingue algumas gotas de corante por cima da espuma de barbear.
Passo 05
Observe as gotas de corante se juntarem e ficarem pesadas dentro da espuma.
Passo 06
Observe as gotas de corante escorrerem para a água como se fossem chuva.
DICAS DE PESQUISA:
Pinterest, Youtube (Atividades do ciclo da água).
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Experimento

filtração

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Demonstrar como é realizada a filtração da água.
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- Água suja
- Pedras pequenas
- Areia fina
- Areia grossa
- Carvão vegetal
- Algodão
-Tesoura
- Garrafa pet
Passo 01
Cortar a garrafa pet ao meio ( com cuidado ao utilizar a tesoura). A parte superior servirá de funil e a outra
será a base. Colocar a parte superior na base da garrafa, como se fosse um funil.
Passo 02
Colocar o restante do material na sequência:
1. Algodão 2.carvão 3. areia fina 4.areia grossa 5. pedras pequenas
Passo 03
Despejar com cuidado a água suja e esperar que ela passe por todos os níveis do filtro. Observar a diferença entre a água que entrou e a que saiu.
DICAS DE PESQUISA:
Vídeos no Youtube.
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Experimento

ciclo da água
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Demonstrar como funciona o ciclo da água na natureza, percebendo as etapas de evaporação,
condensação e precipitação.
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- Papéis de cores variadas
- Cartolina + Tesoura
- Cola + Canetas hidrocor (cores variadas)
- Materiais de artes variados (de preferência reciclados): algodão, saco plástico, brilhos etc.
Passo 01
Pesquise sobre o ciclo da água e suas etapas. Defina quais etapas você e seus alunos pretendem retratar.
Passo 02
Faça um rascunho do modelo do desenho que será utilizado como base.
Passo 03
Principais etapas do ciclo da água são:
EVAPORAÇÃO: Transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso.
CONDENSAÇÃO: O vapor da água se esfria, acumulando-se na atmosfera e se condensa na forma de

gotículas, que formarão as nuvens ou o nevoeiro.

PRECIPITAÇÃO: As gotículas formadas se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva.
INFILTRAÇÃO: Quando a chuva cai, parte dela se infiltra na superfície terrestre, indo parar nos lençóis

subterrâneos e também é absorvida pelas plantas.

TRANSPIRAÇÃO: Após utilizarem a água que se infiltrou, as plantas a devolvem à atmosfera.

17

Experimento

ciclo da água (cont.)
Passo 04
Criação de um cartaz apresentando todas as etapas do ciclo da água, ou apenas uma das etapas para uma
demonstração mais detalhada.
Elementos que devem estar no cartaz:
- sol
- rio
- céu
- nuvens
- área de chão verde
Passo 05
A utilização de setas no cartaz ajuda a visualizar e entender melhor o funcionamento do ciclo da água.
Passo 06
Solte a sua imaginação: além de um cartaz, você poderá demonstrar o ciclo da água com uma maquete,
instalação em 3D, com pratos de papelão e outras ideias que você poderá pesquisar na internet.

DICAS DE PESQUISA:
Pinterest, Youtube (Atividades do ciclo da água).
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Experimento

maquete ETA
(estação de tratamento de água)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Mostrar as etapas do tratamento da água.
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
Seis garrafas pet + Pedaços de borracha fina + Embalagens de papelão + Água
Passo 01
Utilizar uma garrafa pet na horizontal, como se fosse o rio de onde a água é retirada.
Passo 02
Utilizar uma garrafa pet na horizontal, como um tanque de coagulação.
Passo 03
Utilizar uma garrafa pet na horizontal, como um tanque de floculação.
Passo 04
Utilizar uma garrafa pet na horizontal, como um tanque de decantação.
Passo 05
Utilizar uma garrafa pet na posição vertical, como um tanque de filtração. Cortar a garrafa pet ao meio
(cuidado ao utilizar a tesoura). A parte superior servirá de funil e a outra será a base. Colocar a parte superior na base da garrafa, como se fosse um funil. Colocar o restante do material na sequência: algodão,
carvão, areia fina, areia grossa e pedras pequenas.
Passo 06
Utilizar uma garrafa pet na posição vertical, como um reservatório de água.
Passo 07
Utilizar as embalagens de papelão, representando casas que serão abastecidas com a água do reservatório.
DICAS DE PESQUISA:
Pinterest (Estação de tratamento de água).
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