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OBJETIVO e JUSTIFICATIVA 
 

            O Brasil é um país rico em água doce, mas que ainda possui uma cultura de 

desperdício desse precioso bem. Os últimos anos apresentaram uma forte estiagem na região 

sudeste do Brasil ocasionando a diminuição do volume de água dos grandes reservatórios de 

abastecimento público. A falta de chuvas resultou em racionamento de água em diversos 

pontos da cidade, além de dúvidas em relação à qualidade da água que chega às nossas 

torneiras.  

O nosso projeto foi fruto da inquietação gerada diante desses fatos sendo premente uma 

mudança no comportamento das pessoas frente à apropriação dos recursos naturais, a fim de 

preservá-los hoje e para as futuras gerações.  Neste contexto é vital conscientizar nossas 

crianças para o consumo consciente da água. 

 O objetivo do projeto foi a conscientização das crianças sobre as questões relacionadas à água 

e seu uso racional e partindo da premissa que a criança é sujeito histórico e social concebemos 

nosso projeto. 

 

          A proposta pedagógica foi realizada com um grupo de crianças de 4 e 5 anos de uma 

Instituição de Educação Infantil, cujo Projeto Político Pedagógico abarca os preceitos da 

Educação Ambiental, inseridos no seu dia-dia. As estratégias do projeto foram divididas em 

sete atividades e descritas sucintamente no Quadro a seguir. 

 

Tema/ 

Atividade 
Materiais Desenvolvimento 

Linguagem/ 

Competências 

(1) 

conversa 
Exposição Oral 

    Tópicos: ciclo da água, as questões gerais do 

tratamento da água e do esgoto, e maneiras de 

se evitar o desperdício  

Oral/ Raciocínio 

lógico 

(2) 

vídeos 

Computador, 

internet e 

projetor 

    Ciclo da água; a natureza sabe tudo, a criança 

ecológica, o clube da natureza e “animals save 

the planet” . 

Tecnológica/ 

Raciocínio lógico 

(3) 

desenhos 

individuais 

Papel, lápis e giz 

de cera 

    A partir do conteúdo apresentado  durante a 

roda de conversa e os vídeos. 

Artística individual/ 

Imaginação e criação 

(4) 

desenhos 

coletivos 

Papel, lápis e giz 

de cera 

    Tema “modos de economizar água” para a 

confecção de painéis/ cartazes para disseminar o 

projeto com a equipe de funcionários e crianças 

da Instituição. 

Artística coletiva/ 

Imaginação e criação 

(5) 

experiência 

Fogareiro, 

panela e vidro 
Condensação da água (formação das nuvens) 

Científica/ Raciocínio 

lógico 

(6) 

jogo da 

água 

Papel, lápis, giz 

de cera e 

tesoura 

    Criação de tabuleiro gigante com desenhos, 

números e também as regras do jogo. 

Escrita, escrita 

coletiva/ Raciocínio 

lógico 

(7.1) 

vídeo 

Computador, 

internet e 

projetor 

Vídeo gravado ao longo do projeto 

Tecnológica/ 

Raciocínio lógico 

(7.2) 

teatro 

Fantasias de 

animais 

    Encenação por parte das crianças da peça: 

“The animals save the planet – elephant 

shower”. 

Corporal, artística 

coletiva/ Expressão 

corporal 

               

RESULTADOS e DISCUSSÃO 
 

           As interações promovidas durante o projeto proporcionaram às crianças a construção de 

novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a sustentabilidade do 

planeta, a partir da conscientização de que a água é um recurso finito e um bem da 

coletividade. Piaget (1896-1980) defendia a ideia de que quando uma criança interage com o 

mundo a sua volta, ela passa a atuar e a mudar a realidade que a cerca, apontando 

exatamente para o que foi observado em nossas crianças: ao tomarem consciência dos seus 

próprios hábitos de consumo e eventuais desperdícios da água, elas começaram a incentivar 

atitudes sustentáveis para os amigos de outros grupos e para os demais funcionários da 

Creche.  

    

Segue abaixo algumas frases ditas durante a realização do Projeto: 

- Meu primo deixou a torneira e o chuveiro aberto por muito tempo, desperdiçando água. 
- Vai acabar água do Planeta Terra. 
- Precisamos de água para lavar os alimentos, roupas e a louça. 
- Tem que guardar água para economizar. 
- Se gastar toda água, não vamos escovar os dentes. 
- Vi um menino jogando uma latinha no rio e não pode! 
- Não existe água nova? 

- Depois do banho a água vai para o esgoto e depois vai ser tratada para voltar para a minha 
casa. 
- Fala pro Ricardo não desperdiçar água lavando o carro dele! 
- Se a água do esgoto é tratada, então a gente bebe xixi? 

- São as bactérias que limpam o rio! 
- Vai acabar água do Planeta Terra e ela vai ficar marrom! 
 

ATIVIDADE 2 

ATIVIDADE 3 

ATIVIDADE 4 

ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 6 

ATIVIDADE 7 

EXPOSIÇÃO 


