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TIPO DE PRODUTO:  

 (  ) vídeo (  ) jogo computacional (  ) história em quadrinho 

( X ) áudio (  ) jogo analógico (  ) história em quadrinho digital 

(  ) blog (  ) homepage (  ) cartilha 

(  ) vlog (  ) livro (  ) material de apoio: caderno 
de experimentos 

(  ) kit de experimentos (  ) cartilha: sequência didática (  ) livro: sequência didática 

(  ) Outro:  Especificar: __________________________________________________________ 

REFERÊNCIAIS TEÓRICOS: VYGOTSKI. 

ÁREA DE PESQUISA DO PPPECN:  

   (  X  )  Química                 (   ) Física                    (   ) Ciências 

LINHA DE PESQUISA DO PPPECN:  

  ( X ) Educação Inclusiva no EC                        (   ) Práticas Educativas no EC    

  (    ) EC e Divulgação Científica                      (    ) Educação Ambiental no EC 



PRODUTO 

1) Objetivo do produto:  

O audiolivro produzido visa atender as especificidades demandadas por estudantes com 
deficiências visuais, buscando favorecer intervenções e argumentações que contribuam para a 
identificação das concepções dos alunos sobre a água e sua relevância para a humanidade e o meio 
ambiente em geral, permitindo vários questionamentos, dentro da transversalidade e 
interdisciplinaridade estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

2) Descrição do Produto 

O audiolivro “Molequinha e o Misterioso Caso da água Desaparecida”, é um título que aborda a crise 
de escassez de água em São Paulo, no ano de 2014, onde o reservatório Cantareira, maior fornecedor da 
cidade, esteve com nível crítico de água. Levantando, assim, questões relativas à responsabilidade política, 
desenvolvimento econômico desenfreado, desmatamento, e outros fatores de forma lúdica e usando uma 
linguagem jovem, com passagens intrigantes de muita aventura e ação. 

Produto apresentado na mostra de produtos do V Encontro Nacional de Ensino das Ciências da Saúde 
e do Ambiente (ENECiências) na Universidade Federal Fluminense, em maio de 2018. 
 
Referência: MENDONÇA, C. S. M. Livro falado – molequinha e o misterioso caso da água desaparecida. V 
ENECiências. Universidade Federal Fluminense. Niterói – RJ, 2018. 
 
QR Code do audiolivro “Molequinha e o Misterioso Caso da Água Desaparecida": 

 

 
 
Link de acesso: https://www.dropbox.com/sh/82uw3ii4tbopnq6/AABdyooP17Fw_8ulB7ylRuaLa?dl=0 
 
 
 

3) Segurança: 

Não se aplica.  

 

Notas para o educador 

Nenhuma nota. 

 


