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RESUMO 

 

Os recursos hídricos, sua escassez relacionada a mudanças climáticas e poluição, e como isso 

afeta a vida da população, têm sido uma preocupação de toda a sociedade. A fim de tornar os 

alunos conscientes da relevância deste recurso tão importante para a vida, este trabalho 

apresenta como proposta uma atividade que relacione à Química a conscientização ambiental. 

Para o mesmo, propôs-se elaborar pequenos vídeos, abordando o assunto água como tema 

gerador para discussões e reflexões acerca de problemas sociais, ambientais e econômicos, 

conjugando os conceitos escolares de Química com o cotidiano do próprio estudante. E, 

também, mostrando que a prática educacional pode acompanhar o avanço tecnológico com a 

utilização de instrumentos como o celular. O trabalho foi realizado com estudantes do 9º ano 

do Ensino Fundamental e, obtiveram-se cinco pequenos vídeos executados pelos próprios 

estudantes, onde cada vídeo relacionou o tema água aos problemas ambientais, sociais ou 

econômicos. Através da análise dos produtos verificou-se que a metodologia se mostrou 

eficiente para a construção do conhecimento dos estudantes e no processo de ensino-

aprendizagem. 

Palavras-Chave: Conscientização Ambiental; Escassez de água; Recursos tecnológicos; 

Ensino de Química. 
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ABSTRACT 

 

Water resources, their scarcity related to climate change and pollution, and how it affects the 

lives of all people, has been a concern of the whole society. In order to make students aware 

of the importance of this important resource for life, this work shows how a proposed activity 

that relates to chemical environmental awareness. In this work, it was proposed to elaborate a 

short video, addressing the subject water as the generating theme for discussions and 

reflections about social, environmental and economic problems, combining the school 

concepts of chemistry with the student’s daily life. Also, showing that educational practice 

can keep pace with technological advancement with the use of instruments such as the mobile 

phone. The work was carried out with students of the 9th year of elementary school and five 

small videos were done by the students themselves, where each video related the theme water 

to environmental, social or economic problems. Through the analysis of the products it was 

verified that the methodology proved to be efficient for the construction of students' 

knowledge and in the teaching-learning process. 

 

Keywords: Environmental Awareness; Water shortage; technological resources; Chemistry 

teaching; 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1  Ensino de Química 

 

As dificuldades enfrentadas no ensino de maneira geral têm sido diversas. Alguns 

destes problemas são resultados diretos da grande desmotivação por parte dos alunos e dos 

professores, em consequência do ensino ter se tornado fragmentado e compartimentalizado, 

principalmente no ensino de Química. 

Uma questão em debate atualmente é como promover uma metodologia eficaz para o 

processo de ensino-aprendizagem.   

Em um de seus textos, Morin (2009, p.17) cita que “(...) os conhecimentos 

fragmentados, não conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento capaz de 

considerar a situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, e de enfrentar os 

grandes desafios de nossa época”. Assim, este autor nos traz a importância de um ensino 

onde os alunos aprendam os conteúdos de uma forma integrada com a realidade, no sentido de 

formar cidadãos reflexivos e responsáveis para a vida e para o trabalho. 

Necessita-se de uma nova forma de olhar, onde o ensino escolar deixe de tomar como 

prioridade o ingresso do estudante do Ensino Médio na educação superior, e comece a 

priorizar a formação do cidadão. Educar de maneira consciente e crítica: é esse o grande 

desafio atual. 

No mundo contemporâneo, os estudantes têm acesso a inúmeras informações através 

dos meios de comunicação e, por muitas vezes, essas informações são tendenciosas e 

manipuladores. Assim, vê-se a importância do papel do educador, em não somente 

“introduzir” os conteúdos do Ensino, mas em construir junto com o aluno uma aprendizagem 

significativa e uma consciência científica crítica capaz de refletir sobre as diversas 

informações a que o mesmo está sujeito.     

 Portanto, se faz necessária uma forma de ensino que seja capaz de estimular o 

aprendizado, deixando de lado a memorização de conteúdos. 

Referente ao ensino de Química, Chassot (1993, p.41) nos mostra que é fundamental 

formar cidadãos capazes de ler o mundo e transformá-lo para melhor. O mesmo ainda ressalta 
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que “É preciso um ensino que desenvolva no aluno a capacidade de “ver” a Química que 

ocorre nas múltiplas situações reais (...)”.   

Nesse sentido os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL,2000) dão ênfase a contextualização no ensino de Química. Os conteúdos a serem 

abordados em sala de aula devem partir de temas relevantes e que façam sentido com a vida 

cotidiana do aluno. Onde o mesmo seja capaz de, além da interpretação das informações, 

relacioná-las a aspectos socioeconômicos, históricos e culturais. 

Desta forma compreende-se que o Ensino de Química deve capacitar o aluno a avaliar 

informações que lhe são oferecidas através dos meios de comunicação e da própria escola 

para tomar decisões de forma consciente (BRASIL,2000). 

 

1.2 A água e a Química 

 

A água é um dos recursos naturais mais importantes para a vida humana. Sem ela, 

seria impossível imaginar a vida na Terra. Diante disso, e das fortes mudanças climáticas 

ocorridas no planeta, deve-se repensar as formas de uso e reaproveitamento da mesma. 

No Brasil, acreditava-se que devido às reservas de águas potáveis abundantes, seria 

improvável um desabastecimento deste recurso natural à população. Entretanto, nos últimos 

anos tem-se observado a diminuição significativa nos níveis dos reservatórios e nascentes de 

água potável que abastecem as grandes cidades brasileiras. Muitos associam o problema a 

mudanças climáticas e diminuição do volume das chuvas, afirmando que, estes foram os 

fatores que provocaram uma redução do volume hídrico nos reservatórios. Porém, a questão é 

um pouco mais complexa. 

Segundo o Manual de Educação para o consumo sustentável (IDEC, 2005, p.27), 

“Entre as principais causas da diminuição da água potável estão o crescente aumento do 

consumo, o desperdício e a poluição das águas superficiais e subterrâneas por esgotos 

domésticos e resíduos tóxicos provenientes da indústria e da agricultura”.  O texto ainda se 

refere ao elevado desperdício de água tratada no país. Este desperdício acontece não só nas 

residências - onde, por muitas vezes, devido à falta de informação ou mesmo de interesse, 

muitos não se dão conta de que o elevado consumo deste recurso pode gerar diversos 

problemas. E que algumas atitudes que contribuem para esses problemas são, por exemplo, o 

não reaproveitamento da água que é utilizada.  Mas há também uma perda considerável 
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durante a distribuição da água tratada, pois a má conservação das redes de abastecimento gera 

um maior extravio deste recurso (aproximadamente 30% de desperdício).   

Então, o que se pode fazer para reduzir o desperdício de água ou para reduzirmos a 

poluição da mesma? Estes tipos de problemas ambientais podem ser uma questão de 

educação?  

            Quando se refere a ensino de Química contextualizado, uma abordagem interessante 

são os temas que envolvem a relação CTSA (Ciência – Tecnologia – Sociedade – Ambiente). 

Estes proporcionam ao aluno uma maior compreensão da relação entre eles e o meio em que 

estão inseridos.  

Assim, o tema “água” se torna um assunto interessante do ponto de vista da Educação, 

pois envolve questões socioambientais que podem ser discutidos com os estudantes, 

auxiliando na aprendizagem e no desenvolvimento de ações interventoras que ajudem a 

minimizar os prejuízos ambientais para as gerações futuras. 

 

1.3 Justificativa para a realização deste trabalho   

 

Um dos principais desafios dos docentes é apresentar os conteúdos de Química de 

maneira integrada com a realidade a fim de proporcionar aos estudantes uma construção 

efetiva do conhecimento. Nesse sentido, são requeridas estratégias de ensino que estimulem o 

aprendizado. 

Um Ensino que envolva a educação Ambiental para os jovens proporciona a 

valorização da relação entre o homem e o meio ambiente, e fundamenta a importância de sua 

preservação para a presente e as futuras gerações.  

Acredita-se que incluir o assunto “água” como tema motivador em uma aula de 

Química trata-se de uma boa proposta para despertar o interesse dos estudantes pela 

investigação e estimular sua curiosidade, pois parte-se de assuntos mais amplos como 

aspectos sociais, ambientais, econômicos e sua importância vital para a vida humana, até 

chegar aos assuntos mais específicos, como formas de reuso, consequências ambientais da 

falta de água e suas formas alternativas de obtenção. Assim, podem-se abordar, com este 

tema, algumas aplicações reais do conhecimento químico.  
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1.4 Objetivos 

 

Objetiva-se através do trabalho, desenvolver uma proposta didática que auxilie o 

professor a estimular nos estudantes a capacidade de refletir sobre suas ações e 

responsabilidades no meio em que estão inseridos. E auxiliar os estudantes na construção do 

conhecimento, fornecendo meios deles próprios atuarem ativamente neste processo, 

rompendo com a forma de educar em que o professor age como “detentor do conhecimento”.  

Pretende-se também mostrar quais implicações que a falta de água tem na sociedade, 

relacionando com a Química.  

 

• Objetivos específicos:  

 

- Realizar uma sequência didática utilizando a água como tema motivador e analisar 

como esta metodologia pode auxiliar na construção do conhecimento científico dos 

estudantes. 

- Debater a importância da água para a sociedade atual, seu papel na economia, 

processos de tratamento, captação, transporte e uso deste recurso natural. 

- Estudar, através dos assuntos a serem problematizados, os conceitos de substâncias e 

misturas, estados físicos da matéria e técnicas de separação de mistura, apresentando 

também algumas propriedades físicas e químicas da água. 

- Elaborar um roteiro para auxiliar na produção do vídeo.   

- Produzir um pequeno vídeo e verificar a utilização do vídeo-processo como 

ferramenta para motivar o interesse por um assunto CTSA. 

- Abordar, problematizar e conscientizar, através da produção de um vídeo, os efeitos 

socioambientais que uma crise hídrica pode provocar e debater soluções viáveis para 

minimizar estes efeitos. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo irá discutir como o uso dos recursos de mídia e as teorias de 

aprendizagem de Paulo Freire e Vygotsky podem ser utilizados para auxiliar o processo de 

formação do conhecimento.  

 

2.1 A abordagem construtivista de Paulo Freire. 

 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu 1921 em Recife, no estado de Pernambuco. 

Graduou-se pela Faculdade de Direito de Recife, porém não exerceu a profissão, definindo 

sua vida profissional no magistério. 

Foi exilado por 16 anos durante o período da ditadura militar brasileira. Neste período 

atuou em universidades e organizações no exterior, e escreveu diversas obras que são 

reconhecidas nacional e internacionalmente. Faleceu em 1997, porém ainda hoje é 

considerado um dos educadores mais influentes do mundo.   

Freire sempre se preocupou com a Educação. Acreditava que somente através dela a 

população mais oprimida poderia perceber e modificar a condição de dominação exercida por 

aqueles que seriam os opressores.  Contudo, para ele, a educação deveria não somente 

modificar a visão de mundo, mas refletir na prática social. Em uma de suas obras, cita: 

 

(...) Num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, estão 

intimamente solidários. Mas, a ação só é humana quando, mais que 

um puro fazer, é um que fazer, isto é, quando também não se 

dicotomiza da reflexão. (...) Pra nós, contudo, a questão não está 

propriamente em explicar às massas, mas em dialogar com elas sobre 

sua ação (FREIRE, 1987, p.42). 

 

Ao realizar uma análise do sistema de ensino, Freire (1987) constatou que neste, o 

educador se comportava como sujeito possuidor de todo saber, enquanto o educando agia 

como um recipiente vazio que estaria pronto para ser preenchido pelas informações que lhe 

eram fornecidas. A este tipo de educação denominou ensino “bancário”.  
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A sua teoria tem como base um ensino caracterizado pelo diálogo entre educador e 

educando chamada educação problematizadora (FREIRE, 1987). Nesta nova abordagem, 

Freire introduziu o conceito de investigação, tematização e problematização no processo de 

ensino, onde, a partir do cotidiano dos próprios aprendizes, são selecionados temas geradores 

que estimulam a aprendizagem. Este ensino rompe com a concepção bancária, e dá espaço a 

uma aprendizagem considerando as experiências de todos. 

Para Freire (1996), ambos, educador e educando, são agentes ativos no processo de 

aprendizagem. Ou seja, ambos aprendem juntos no processo. 

Freire inspira muito dos educadores atuais com sua teoria, remetendo à necessidade 

um novo olhar para a Educação onde se priorize uma dialogicidade no processo de ensino. 

Freire visa, assim, estabelecer uma relação horizontal entre educador e educando sem ignorar 

as experiências de vida que o aprendiz traz consigo, objetivando, assim, uma construção do 

conhecimento para a vida.  

 

2.2A teoria de aprendizagem de Vygotsky                                                                             

 

Lev Semyonovih Vygotsky nasceu em 1896 na cidade de Orsha, província da Bielo-

Rússia. Dispôs, em sua infância, de uma situação confortável para os estudos devido à 

próspera condição de sua família. 

Formou-se em Direito pela Universidade de Moscou. E estudou simultaneamente 

Literatura e História. Faleceu aos 37 anos, vítima da tuberculose. Porém, em seu pouco tempo 

de vida, elaborou aproximadamente 200 estudos científicos sobre os mais variados temas, 

sendo suas obras utilizadas até hoje em várias áreas, principalmente na psicologia e na 

pedagogia. Suas maiores reflexões foram acerca do desenvolvimento infantil relacionado ao 

meio social, e o desenvolvimento do pensamento e linguagem (RABELLO; PASSOS, s.d.). 

Com seus trabalhos, Vygotsky apresentou um novo olhar sobre o processo de 

aprendizagem. Sua abordagem foi denominada sociointeracionista (VYGOTSKY, 1996), 

pois, de acordo com ela, as habilidades cognitivas e a forma de estruturar os pensamentos do 

indivíduo não são formados somente por fatores biológicos e genéticos. Mas decorrem 

também da influência social, histórico e cultural em que o sujeito está inserido.   

A teoria de Vygotsky baseia-se na interação do indivíduo com a realidade. O sujeito 

não é um ser vazio, ele tem a capacidade de pensar e relacionar a sua ação com o mundo. 



19 
 

Porém essa ação não ocorre sozinha. É necessária uma mediação, que acontece através do 

contato com outros sujeitos. De acordo com Rabello e Passos (s.d., p.5), “(...) a escola é um 

espaço e um tempo onde este processo é vivenciado, onde o processo de ensino-aprendizagem 

envolve diretamente a interação entre sujeitos.”  

Este teórico defendia que, o processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo 

não podem ser separados e se dão através das relações sociais. Para explicar tal pensamento 

elaborou o conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

A Zona de Desenvolvimento Proximal é o limite que separa os níveis de 

desenvolvimento do indivíduo. Um, real, que é caracterizado por aquilo que o sujeito já 

adquiriu, ou seja, o que ele consegue fazer sozinho. E outro, potencial, que caracteriza aquilo 

que ele ainda necessita de ajuda para resolver. Portanto, quanto maior a aprendizagem na 

ZDP, maior o desenvolvimento, justificando que ambos estão ligados. 

O educador tem papel importante neste processo, pois atua como mediador entre o 

sujeito e o mundo. Assim, através de uma atividade mediada ocorre o avanço na zona de 

desenvolvimento proximal.  

De acordo com esta teoria, quando o sujeito é inserido em ambientes onde o mesmo 

seja exposto a situações que propiciem o aprendizado, mediante trocas sociais, o mesmo se 

desenvolve. 

 

2.3 O uso de mídias de vídeo no processo de ensino 

 

No mundo contemporâneo é notória a crescente divulgação das informações através 

dos diversos tipos de mídias, como por exemplo, televisão, internet e celulares. Assim há de 

se reconhecer que na sociedade atual estas mídias possuem um papel importante no processo 

de ensino. 

Segundo Fantin (2012), a sociedade atual possui um acesso facilitado à informação e a 

diversos equipamentos tecnológicos, devido a isto é caracterizada como sociedade do 

conhecimento e “multitela”, pois o modo de olhar e sentir o mundo estão conectados com as 

telas de televisão, computadores, tablets, celulares, ou seja, sob o mundo digital.  

Estas mídias propiciam mais interatividade, contudo é importante ressaltar que a 

comunicação ocorre entre pessoas e para pessoas, assim, além de desempenharem o papel de 
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destinatárias, as mesmas se tornam autoras e responsáveis pelos conteúdos que produzem e 

compartilham com os outros (FANTIN, 2012). 

Diante destes novos usos de linguagem que surgem a partir das diferentes aplicações 

dos recursos digitais, é necessário repensar os processos de ensino, integrando-os a esta nova 

realidade.  

Uma proposta que vem se mostrando positiva em relação à aprendizagem no âmbito 

escolar, é a utilização dos recursos de mídia como instrumento para motivar os estudantes e 

facilitar a compreensão dos conteúdos.  Um destes recursos é a aplicação de vídeos na sala de 

aula.  

 

 Um filme ou programa multimídia tem um forte apelo emocional e, 

por isso, motiva a aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo 

professor (...) a alteração da rotina da sala de aula que a 

apresentação do vídeo provoca é benéfica por isso mesmo pode ser 

utilizado como motivador da aprendizagem e organizador do ensino 

(ARROIO; GIORDAN,2006, p.3). 

 

Os vídeos educativos, ou seja, os vídeos usados pelos professores para ensinar, podem 

apresentar-se em três modalidades, sendo estas, vídeo-aula, vídeo-motivador e vídeo-apoio.  

O vídeo-aula se caracteriza pela exposição de conteúdos de forma sistematizada. Nesta 

modalidade de vídeo o objetivo é expor um conteúdo de maneira informativa. O vídeo-

motivador é aquele que se propõe a provocar e estimular o interesse pelo que foi apresentado. 

Neste tipo, o trabalho com os estudantes é realizado após sua exibição. Vídeo-apoio é aquele 

que elucida o discurso do professor. Por ser sucinta, esta modalidade pode substituir o vídeo-

aula em algumas situações.  A partir da finalidade pretendida para o uso do vídeo, cabe ao 

educador decidir qual modalidade aplicar (ARROIO; GIODAN, 2006). 

Para o vídeo ser eficiente no processo de aprendizagem deve-se evitar alguns erros que 

se comete ao utilizar esta ferramenta, como, por exemplo: exibir o vídeo com intuito apenas 

de ocupar um tempo vago; não discuti-lo após a exibição; apresentar um vídeo que não esteja 

relacionado ao assunto da aula; e também utilizar este recurso em excesso (MORAN, 1995).   

Outra forma de utilizar os recursos de mídia em sala de aula é por meio dos projetos 

onde educadores e educandos produzem seus próprios vídeos.  Os mesmos podem ser 
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elaborados a partir de algum conteúdo abordado, ou sobre um tema proposto (MENEZES, 

2008). 

Segundo Moran (1995, p.7) para a produção de um vídeo é necessário realizar 

algumas etapas, sendo algumas delas: “Pesquisas em jornais, revistas e entrevistas com 

pessoas; Elaboração do roteiro, gravação, edição, sonorização; exibição em classe e/ou em 

circuito interno”. 

Este tipo de produção favorece a integração das diversas formas de linguagem além de 

desenvolver o senso crítico. Une o lúdico ao real, e propõe conectar o mundo externo a sala de 

aula. 

 “A produção de vídeos digitais voltados para aprendizagem apontam 

para diversos benefícios educacionais, sendo estes: Desenvolvimento 

do pensamento crítico; Promoção da expressão e da comunicação; 

Favorecimento de uma visão interdisciplinar; Integração de 

diferentes capacidades e inteligências; e valorização do trabalho em 

grupo” (VARGAS; ROCHA
1
; FREIRE, 2007, apud SPANHOL, 2009, 

p.3). 

 

 Os vídeos-processos utilizados como ferramentas de ensino podem auxiliar um 

trabalho interdisciplinar e promover novas formas de abordagem de um assunto. Este método 

aliado ao ensino de Química pode promover o estímulo à investigação, e romper com o 

conceito de que os assuntos abordados na disciplina são desconexos com o cotidiano, 

auxiliando assim a aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 VARGAS, Ariel; ROCHA, Heloisa Vieira; FREIRE, Fernanda Maria Pereira. Promídia: produção de vídeos digitais 

no contexto educacional. Novas Tecnologias Na Educação,Porto Alegre, v.5, n 2, dez. 2007. Semestral. 
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CAPÍTULO 3 – ATRIBUTOS DA ÁGUA E ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

Este capítulo dedica-se a apresentar os conceitos gerais e de Química que foram 

utilizados para elaborar o trabalho, bem como as ferramentas de ensino empregadas como 

instrumentos na aplicação e avaliação do mesmo. 

 

     3.1 Atributos da água  

  3.1.1 Aspectos gerais sobre a água: Disponibilidade e classificação 

 

A água é o recurso natural mais abundante do mundo, sendo ¾ do Planeta Terra 

constituído desta substância. Deste total, 97,5% estão contidos nos oceanos e apenas 2,5% 

representa a água doce, ou seja, a água apropriada para o consumo humano (SABESP, 2016). 

Desta porcentagem de água doce, aproximadamente 69% estão nas geleiras e icebergs 

(FIGURA 1).  

 

Figura 1: Distribuição de água no Planeta. (Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br) 

 

Estima-se que o Brasil concentra aproximadamente 12% do total de água doce 

disponível no mundo. Entretanto, a distribuição é desigual, pois cerca de 80% das águas doces 

superficiais se concentram na região Amazônica (ANA, 2013). A Figura 2 detalha a 

disponibilidade de água a nível mundial.   

 

Figura 2: Disponibilidade de água doce por continentes. (Fonte: Agência Nacional de Águas - Geo 

Brasil 2007) 
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Compreendendo a disponibilidade de água, um conceito importante a se conhecer é a 

classificação dos tipos de água. O Conselho Nacional Do Meio Ambiente – CONAMA, em 

sua Resolução N° 357, de 17 de março de 2005, classifica a água em três tipos, de acordo com 

sua salinidade, sendo estes: água doce, aquelas com salinidade igual ou inferior a 0,5%; água 

salobra, aquelas com salinidade entre 0,5% e 30%, e água salina, a que possui salinidade 

superior a 30% (CONAMA, 2005). 

 

3.1.2 Ciclo do consumo da água doce 

 

A água doce é destinada ao consumo humano e outras aplicações que são importantes 

para manutenção da vida. O consumo da água doce se inicia na captação deste recurso e tem 

como destino final a utilização do mesmo. 

 

• Captação: 

A captação é a primeira etapa para o abastecimento de água às populações, e pode ser 

superficial ou subterrânea.  

As águas doces superficiais são captadas por meio da água de chuva, nascentes e 

mananciais de superfície (rios, lagos e açudes). As subterrâneas são captadas por meio de 

lençóis freáticos, através de poço escavado, também conhecido como poço raso com 

profundidade de até 20 metros, e lençóis subterrâneos, através de poço tubular profundo, 

conhecido como artesiano, com profundidade de até 2000 m (ABAS, 2005). 

 

• Tratamento: 

O tratamento é a segunda etapa. Tem por objetivo remover as impurezas e 

contaminantes para que a água seja destinada ao consumo, e varia conforme a captação. 

Muitas vezes acredita-se que ao se obter uma água limpa, a mesma já está pronta para o 

consumo. Porém, está água só se torna potável após o tratamento adequado. 

Se a captação for de águas subterrâneas e ocorrer através de poços profundos, o 

tratamento será mais simples, necessitando geralmente, apenas de uma desinfecção com cloro, 

e algumas vezes fluoretação, pois estas águas são naturalmente filtradas pelo solo. Porém, se 

forem águas superficiais, necessitam de um tratamento mais específico, que ocorre numa 

Estação de tratamento de água (ETA) em algumas etapas. 
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A figura 3 mostra as etapas de tratamento de uma ETA, são elas: Pré-cloração; pré-

alcalinização; Coagulação; Floculação; Decantação ou Sedimentação; Filtração; Pós-

alcalinização (Correção de pH); Cloração, e Fluoretação (SABESP, 2016). 

 

  

 

Figura 3: Esquema simplificado de uma estação de tratamento de água. 

(Fonte:portaldoprofessor.mec.gov.br) 

 

• Distribuição: 

A distribuição é a terceira etapa no processo de abastecimento. Esta etapa ocorre 

através de tubulações, chamados de redes de distribuição, que transportam a água até os 

reservatórios das cidades e das ligações domiciliares que unem a rede de distribuição às redes 

internas das residências e indústrias. Para que isto ocorra com eficiência é necessário que haja 

pressão e vazão satisfatória em todos os pontos da rede (JUSTINO; NOGUEIRA, 2013). 

Essa distribuição também pode ocorrer através dos chamados de caminhões-pipa. 

Estes transportam a água captada de aqüíferos através de poços artesianos a locais que não 

possuem ligações domiciliares ou que enfrentam problemas nas redes de distribuição. 

 

• Utilização e Reuso: 

A utilização da água é o estágio final do processo de abastecimento.  

O uso da água é indispensável à vida, e é aplicado em diversas atividades como, por 

exemplo, abastecimento humano e industrial, agricultura, recreação e geração de energia 

elétrica (NUNES, et. al, 2009). 
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Para cada tipo de atividade é requisitado que água tenha um padrão de qualidade. Por 

exemplo, para o consumo humano, é necessário que a mesma apresente uma potabilidade 

específica, ou seja, apresente condições sanitárias e toxicológicas adequadas para o consumo, 

o que não é exigido para a utilização em usinas hidrelétricas, onde a água apenas não deve 

apresentar substâncias que degradem os equipamentos. 

Em relação à distribuição deste recurso para cada setor de atividade, cerca de 70% da 

água doce são utilizadas na atividade agrícola (IDEC, 2005). 

A figura 4 detalha melhor esta divisão.  

 

 

Figura 4: Distribuição do uso da água por setor de consumo. (Fonte: Manual de Educação para o 

consumo sustentável, IDEC) 

 

Diante da redução dos recursos hídricos, outra forma de utilização acontece com o 

reaproveitamento da água. Muitos setores, como por exemplo, o industrial, reserva a água 

utilizada em algumas fases da produção e realiza um processo de tratamento nesta, para que 

seja consumida em outras etapas. Porém, isto não ocorre somente no setor industrial, mas no 

uso doméstico e na agricultura.  

 

3.1.3 Influência da Sociedade nos problemas hídricos e consequências socioambientais 

 

Estima-se que mais de 50% da população mundial vive em cidades e que desta, cerca 

de 30% vive em favelas. Com o aumento da urbanização, ocorre o aumento no consumo de 

água, necessitando-se de uma maior pressão nos reservatórios hídricos para suprir as 

demandas de geração de energia elétrica, setores industriais e até mesmo abastecimento para a 

própria população.   
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Como consequência desse estresse hídrico, aumenta-se ainda mais a possibilidade de 

escassez, principalmente nas regiões propensas à secas (WWAP, 2015). 

Com o crescimento desordenado da população urbana, há também um crescimento da 

poluição. Esta poluição influencia diretamente na qualidade da água. Cuja contaminação gera 

consequências para o meio ambiente, e para sociedade, pois o consumo da água nestas 

condições apresenta risco à saúde. 

Outro fator que prejudica os recursos hídricos é o desperdício. Cerca de 40% da água 

se perde durante a distribuição devido à má conservação das redes ou até mesmo devido a 

furtos de água (ABES, 2013). A figura 5 mostra esta perda na distribuição de água assim 

como evidencia alguns motivos que geram este problema. 

 

 

 

Figura 5: Perdas na Distribuição (Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/01/118521-

agua-no-brasil.shtml) 

 

Há também o impacto negativo provocado pelo desmatamento, pois a retirada da 

cobertura florestal afeta o ciclo da água, que necessita das vegetações para o sistema de 

recuperação e purificação (PASSOS, 2009).  

 

3.1.4 Conhecimentos químicos sobre a água  

 

A água é uma substância pura que se apresenta nos três estados de agregação: sólido, 

liquido e vapor. E, na natureza, em razão das variações de temperatura e pressão, pode ocorrer 

a transformação do seu estado físico (FONSECA, 2013, p.35). 

Sua molécula é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo do oxigênio 

apresentando massa molecular igual a 18,01 u. 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/01/118521-agua-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/01/118521-agua-no-brasil.shtml
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Cada átomo de hidrogênio liga-se ao átomo de oxigênio através do compartilhamento 

de elétrons, denominado ligação covalente. Porém o oxigênio ainda apresenta dois pares de 

elétrons não compartilhados. A repulsão entre os elétrons não compartilhados e os pares de 

elétrons que estão ligados aos átomos de hidrogênio, formam na molécula um ângulo de 

104,5°, tornando sua geometria angular (Figura 6). 

 

Figura 6: Estrutura molecular da água (Fonte: SANTOS e MÓL) 

 

Devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio e oxigênio a 

distribuição da densidade eletrônica se torna desigual nas ligações químicas nesta molécula, 

sendo a nuvem eletrônica deslocada para o átomo mais eletronegativo, neste caso, o oxigênio. 

E, por este motivo, formam-se dipolos elétricos. Por possuir uma geometria angular, estes 

dipolos não são anulados, conferindo a molécula da água uma considerável polaridade 

(SANTOS; MÓL, 2013). 

Esta polaridade permite que as moléculas de água se liguem a outras moléculas de 

água através de interações intermoleculares, denominadas ligações hidrogênio.  

Estas interações são forças de alta intensidade quando comparadas aos outros tipos de 

interações intermoleculares, e são responsáveis por muitas propriedades da água, como por 

exemplo, as temperaturas de fusão e ebulição, o calor específico e a solubilidade.  

A água é chamada de solvente universal, devido a sua capacidade de dissolver uma 

grande diversidade de substâncias. Esta facilidade deve-se à sua geometria e polaridade.  

A polarização de cargas nas moléculas da água permite a separação de íons, 

fortemente unidos por atração eletrostática. Quando ocorre a solvatação – processo, no qual 

íons são envolvidos por moléculas de água - estes são facilmente transportados. Este processo 

é muito importante para que ocorram certos fenômenos químicos e biológicos (SANTOS; 

MÓL, 2013). 
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3.2 – Ferramentas de Ensino 

 

   3.2.1 Sequência Didática.  

 

A prática educativa deve exigir um novo olhar do educador. O mesmo deve estimular 

as atividades investigativas e problematizadoras. Para auxiliar neste processo uma das 

estratégias utilizadas são as sequências didáticas.  

Uma sequência didática (SD) é o procedimento para sistematizar as aulas e etapas, 

com intuito de organizar os conteúdos para promover um aprendizado mais eficiente. A SD 

planejada para este trabalho baseou-se nos estudos de Dolz e Schneuwly (SANTOS, 2014). 

Em uma SD as etapas são estruturadas observando-se a necessidade dos alunos. Para 

que esta estratégia seja eficaz é preciso realizar alguns passos, que consistem em: 

apresentação do projeto, onde os objetivos iniciais e finais são expostos para os estudantes; 

produção inicial, onde o professor poderá observar as capacidades e dificuldades dos 

estudantes; organização das atividades a serem aplicadas - fase que consiste em planejar as 

atividades em módulos com o intuito de trabalhar as dificuldades e desenvolver novas 

habilidades; e a produção final, onde os estudantes põem em prática os conhecimentos 

adquiridos. Esta etapa também serve de método avaliativo para o professor (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).  

O educador deve proceder cada etapa da SD de acordo com a realidade da escola, 

selecionando os métodos adequados para abordar os conteúdos escolhidos, observando a 

relevância dos conceitos a serem ensinados e organizando de maneira adequada as atividades 

que serão aplicadas. Assim, o planejamento irá proporcionar atividades diversas que 

promoverão aulas mais dinâmicas, contribuindo de forma significativa para a construção do 

conhecimento dos alunos.  

 

   3.2.2 Ensino CTSA 

 

A sociedade atual avança de forma cada vez mais rápida nos campos científico e 

tecnológico e a educação deve acompanhar esta evolução.  

Uma proposta interessante para integrar este avanço nas escolas é a chamada 

Educação CTSA (ciência - tecnologia- sociedade- ambiente). 
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 Ao incluir este tipo de movimento nas salas de aula promove-se uma tomada de 

consciência sobre questões sociais e ambientais envolvendo a ciência e a tecnologia. Porém, 

para que esta tomada de consciência ocorra é necessário estimular a capacidade de reflexão, 

abordando assuntos que envolvam o cotidiano dos estudantes e que ao mesmo tempo remetam 

a conhecimentos científicos (RICARDO, 2007). 

 

Uma consciência crítica da ciência e da tecnologia baseia 

entendimentos de que estas são atividades humanas e poderiam 

colaborar para uma convivência mais harmônica do homem com a 

natureza, para a solidariedade e ajuda mútua entre os povos, para 

diminuir desigualdades sociais, por exemplo, em vez de asseverar 

valores como egoísmo, individualismo, intolerância, competição, etc, 

ou se dar na direção do acúmulo de conhecimentos para o progresso 

da humanidade (CABRAL, 2005, p. 55-56).  

 

Uma abordagem CTSA aliada ao ensino tem a capacidade de habilitar o estudante a se 

descobrir como ser transformador da realidade, e de ajudar a formá-lo como cidadão capaz de 

tomar decisões conscientes e interventoras na sociedade em que está inserido. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

Inicialmente, para propor o trabalho, foi pensado em uma metodologia que 

incentivasse o desenvolvimento dos alunos como agentes ativos na construção de seus 

conhecimentos ao mesmo tempo em que fosse capaz de promover a conscientização sobre a 

importância de preservar os recursos naturais. Então, se considerou adequado realizar como 

estratégia de ensino, uma sequência didática.  

 

4.1 – O Espaço Escolar 

 

O trabalho foi realizado no Centro Educacional de Niterói (Centrinho), uma escola 

privada localizada no bairro de Santa Rosa. A escola possui uma metodologia construtivista 

que valoriza a preparação do aluno para a vida. No ambiente escolar são incentivadas as 

atividades esportivas e artísticas.  A mesma tem por objetivo promover o desenvolvimento 

potencial dos alunos, integrando-os na sociedade, respeitando as individualidades e os limites 

de cada um.  

          A proposta foi desenvolvida com duas turmas do 9º ano do ensino fundamental: uma 

das turmas com 34 alunos (turma 1) e outra com 12 alunos (turma 2), totalizando 46 alunos. A 

diferença na quantidade de alunos em cada turma se deve à escola oferecer turno integral 

como opção às famílias. Sendo assim, as turmas são divididas entre estudantes do turno 

integral e parcial. Esta diferença também foi positiva para avaliar a eficiência do método em 

turmas com grandes e pequenas quantidades de alunos. É importante ressaltar que em cada 

turma havia um aluno especial, auxiliado por um mediador. 

 

4.2 – Elaboração das Atividades 

 

Para elaboração das atividades que seriam realizadas objetivando como etapa final a 

produção de um vídeo, foram propostas as etapas a seguir. 
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4.2.1 Estruturação da Sequência Didática 

 

I. Pesquisa Bibliográfica 

 A partir da escolha do metodologia e da seleção do tema que seria abordado, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica em materiais impressos e disponíveis na internet como livros, revistas e 

artigos, acerca do tema água, seus usos e constituições; distribuição no planeta e os problemas 

enfrentados devido à falta deste recurso natural, assim como sua relação com o ambiente, a 

sociedade e a economia, onde foram observados os conceitos químicos implícitos e a melhor 

forma de abordá-los com os alunos.   

 

II. Estruturação da primeira etapa 

De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) o primeiro momento de uma 

sequência didática, após a apresentação do projeto para os alunos, é a produção inicial. Esta 

fase visa buscar o que os estudantes já sabem e identificar suas dificuldades. Considerando 

estes objetivos, foi elaborada e aplicada uma diagnose para avaliar os conceitos prévios dos 

alunos sobre o tema (APÊNDICE II).  

 Realizou-se também, a partir da pesquisa bibliográfica, a seleção de textos e imagens 

que seriam utilizados como materiais didáticos para atuarem como organizadores dos 

conteúdos (ANEXO I).  Este material também serviu de estímulo para que os alunos 

formulassem suas ideias e debatessem sobre a importância da água para a vida, fazendo uma 

reflexão consciente entre a relação homem e meio ambiente.  

 

III. Determinação das atividades 

            As atividades que foram aplicadas após a primeira etapa foram elaboradas com o 

objetivo de desenvolver as potencialidades dos estudantes.  

Nesta fase foi realizada uma aula pela autora em diálogo com os alunos sobre os 

atributos gerais, processos de captação, tratamento, distribuição, uso e reuso da água 

relacionando-os aos conceitos de substâncias puras, mudança de estados físicos e processos de 

separação de mistura.  

Outra atividade elaborada foi à produção do roteiro do vídeo. Foi sugerido pela autora 

que os alunos organizassem as ideias do roteiro por escrito.  
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IV. Elaboração da Produção Final 

 Na produção final os estudantes colocam em prática os conhecimentos adquiridos nas 

etapas anteriores. Assim, nesta fase, foram executadas às filmagens.  Destaca-se que para as 

gravações foi escolhido como recurso de mídia o celular, pois este é de fácil acesso para os 

estudantes, e também possui recursos de edição menos complexos, o que possibilitou aos 

próprios alunos realizarem esta tarefa em casa. 

 

4.2.2 Aplicação da SD 

 

Devido o Dia Mundial da Água, que é comemorado em 22 de março, viu-se uma boa 

oportunidade para a aplicação do trabalho ainda no primeiro bimestre. Este trabalho foi 

realizado dentro do turno normal de aula em conjunto com os professores de Química, 

Biologia e Matemática, em quatro encontros - cada encontro, 100 minutos divididos em dois 

tempos de 50 minutos. Estes encontros foram utilizados para: 1) o conhecimento sobre os 

estudantes que estariam participando, a apresentação da proposta, e a preparação dos 

estudantes com relação ao tema; 2) aprofundamento dos conhecimentos sobre água, 

elaboração do roteiro e início da etapa de representação das cenas; 3) desenvolvimento dos 

projetos; 4) apresentação dos produtos finais e avaliação do método.  

 

4.2.3 Avaliação do Metodologia 

 

Para avaliar a eficácia da metodologia aplicada, foi formulado um questionário final 

que foi respondido pelos estudantes (APÊNDICE III). Destaca-se que a avaliação da 

aprendizagem foi realizada de forma qualitativa a partir da análise do conteúdo exposto nos vídeos.  

Após as gravações e edições, um último encontro foi realizado, com a proposta de 

exibir os vídeos produzidos e realizar uma roda de discussão para que os próprios estudantes 

pudessem expor verbalmente suas avaliações referentes às etapas do projeto. 

 A fim de, eventualmente, citar algumas falas de estudantes mantendo-os anônimos, a 

cada um foi atribuído um número aleatório, não coincidente com os números dos diários de 

classe.  
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4.3 – Organização da Sequência didática para produção do vídeo   

 

Cada momento da SD e suas atividades estão descritas abaixo:  

 

14/03/17 - 1° Encontro: Produção Inicial  

 Apresentação da proposta do trabalho; 

 Aplicação de um questionário diagnóstico (diagnose) e roda de conversa sobre 

recursos hídricos; 

 Divisão dos grupos; 

 Sorteio dos temas; 

 Leitura de textos elaborados a partir dos temas propostos; 

 Roda de discussão sobre os textos. 

 

16/03/17 - 2° Encontro: Desenvolvimento das atividades 

 Aula realizada pela autora abordando conhecimentos sobre água; 

 Elaboração do Roteiro do vídeo a ser produzido por cada grupo; 

 Divisão de funções para cada participante do grupo na execução do vídeo; 

 Ensaio das cenas. 

 

17/03/17 - 3° Encontro: Produção Final 

 Preparação de figurino e escolha de cenários; 

 Gravação das cenas; 

 Edição dos vídeos em casa.  

 

23/03/17 - 4° Encontro: Avaliação do método 

 Exposição dos vídeos; 

 Aplicação do questionário avaliativo; 

 Roda de discussão avaliativa sobre a produção dos vídeos. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 – Desenvolvimento do trabalho 

 

Neste trabalho julgou-se importante os estudantes entenderem o caminho que a água 

faz até estar disponível a eles, para que os mesmos se conscientizassem que a água não “cai 

do céu” e está pronta para o consumo, e sim que existe um processo bem mais complexo no 

qual estão embutidas questões ambientais, sociais e econômicas.  

Deste modo, cada turma foi dividida em apenas três grupos, e os temas abordados nos 

vídeos foram às questões ambientais, sociais e econômicas que envolvem a água.  

 

5.1.1 Primeira etapa: Produção inicial  

 

Como descrito no cronograma, primeiramente houve uma roda de conversa com os 

alunos com o intuito de promover uma abordagem mais informal sobre os recursos hídricos. 

Durante esta conversa, muitos alunos deixaram claro que tinham consciência do problema 

sobre a falta de água, mas que nunca haviam sido afetados diretamente e por isso não se 

incomodavam com esta questão. Uma resposta intrigante foi “Sou a pessoa mais hipócrita 

para falar sobre isso, porque passo horas com o chuveiro ligado durante o banho.”(aluno 1 

da turma 1).  O que deixou explicita a necessidade de fazer com que os alunos repensassem 

suas atitudes diante deste assunto, que é uma problemática de toda a sociedade. Assim, após a 

conversa inicial foi apresentada aos mesmos à proposta do projeto, explicando cada etapa. Em 

seguida, aplicou-se um questionário de diagnose (APÊNDICE II) com intuito de verificar o 

que os estudantes conheciam sobre o tema proposto.  

As respostas para este formulário foram quantificadas e ilustradas a seguir, em forma 

de gráfico nas figuras 7, 8, 9 e 10.  
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Figura 7: Gráfico representando as respostas da questão 01 do questionário de diagnose 

 

Com esta questão verificou-se que grande parte dos estudantes não acredita totalmente 

nas informações que a mídia fornece. 

Em outro questionamento buscava-se verificar a opinião dos estudantes sobre a 

relação do avanço tecnológico e o meio ambiente.  

 

Figura 8: Gráfico representando as respostas da questão 02 do questionário de diagnose 

 

Observou-se que este questionamento instigou os alunos a refletirem sobre a relação 

tecnologia e meio ambiente. Percebeu-se que uma porcentagem dos estudantes afirmou que o 

avanço tecnológico gera benefícios ao mesmo tempo que provoca muitos prejuízos ao meio 

ambiente.  Da mesma forma, foi investigado se os alunos tinham conhecimento sobre a 

realização, em seu cotidiano, de algum projeto de uso consciente de água.  

20% 

80% 

Você acha que a mídia divulga corretamente a 
situação da falta de água e soluções para 

minimizar este problema? 

Sim Não 

63% 11% 

26% 

O que acha da relação entre avanço tecnológico e meio 
ambiente? 

Positiva Negativo Ambos 
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Figura 9: Gráfico representando as respostas da questão 03 do questionário de diagnose 

 

Este resultado deixou evidente que a conscientização sobre o uso da água ainda é 

pouco disseminada. 

E, por fim, questionou-se como poderíamos relacionar o uso consciente da água com o 

Ensino de Química.   

 

Figura 10: Gráfico representando as respostas da questão 04 do questionário de diagnose 

 

Supõe-se que esta grande porcentagem de respostas nulas se deve ao fato do trabalho 

ter sido aplicado para uma turma que ainda não possuía muito contato com conteúdos de 

Química. 

Algumas justificativas que se destacaram nesta pergunta foram: 

 “Pois com a química aprendemos sobre componentes e como usá-los.” (aluno 5, da 

turma 1) 

 “Com essas informações é possível sabermos o que devemos deixar de utilizar 

(materiais químicos) para não poluir a água.” (aluno 3, da turma 2) 

15% 

85% 

Tem conhecimento sobre algum projeto para 
uso consciente da água no seu bairro ou 

escola? 

Sim Não 

43% 

57% 

Como podemos relacionar o uso consciente da 
água com o ensino de química? 

Soube responder  Não soube responder 
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Prosseguiu-se esta etapa com a divisão dos grupos de trabalho. Separou-se a turma em 

apenas três grupos para serem trabalhados os temas propostos: Água e Meio Ambiente; Água 

e Sociedade e Água e Economia.  

Na turma 2, onde havia poucos alunos se optou por dividir a mesma em apenas dois 

grupos. O objetivo era formar grupos com grande quantidade de alunos, para serem 

desenvolvidos o trabalho em equipe e a integração da turma. Outro fator que motivou a 

separação em grandes grupos foi à divisão de funções que seriam executadas por cada 

integrante durante a produção do vídeo. Em grupos maiores os estudantes não seriam 

sobrecarregados com duplas funções e assim todos poderiam participar do projeto. 

A proposta inicial era cada grupo escolher o tema com o qual gostaria de trabalhar. 

Entretanto, como mais de um grupo escolheu o mesmo assunto, fez-se um sorteio para sanar 

os conflitos. 

Após o sorteio, os estudantes se reuniram para ler e discutir os textos selecionados 

(ANEXO I). Estes textos continham algumas informações sobre o tópico escolhido e foram 

oferecidos para apoiar a discussão e o trabalho, tendo por objetivo estimular a investigação e a 

pesquisa por novas informações.  

A reflexão sobre os textos possibilitou estimular o poder de argumentação nos alunos. 

Além da discussão em grupo, foi efetuado um debate com toda a turma sobre cada texto. 

Durante esta etapa ficou evidente que a turma 2, com menos alunos, conseguiu se 

concentrar mais na atividade, e todos foram bastante participativos, discutindo e 

argumentando suas ideias (Figura 11). 

 

               

                        Figura 11: Estudantes da Turma 2 reunidos para discussão do texto 
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Na turma 1, o debate ocorreu (Figura 12), porém alguns estudantes não se sentiram 

motivados com o texto, estando dispersos durante a leitura. E outros não se sentiram à 

vontade para expressarem suas opiniões.  

 

                 

                   Figura 12: Estudantes da Turma 1 reunidos para discutir o texto 

 

Finalizado o debate, encerrou-se o primeiro encontro solicitando que os estudantes 

fossem sugerindo ideias para o roteiro que seria elaborado na próxima etapa.  

 

5.1.2 Segunda etapa: Desenvolvimento das atividades 

 

Para este segundo encontro, iniciou-se com uma aula (Figuras 13 e 14), abordando 

alguns aspectos gerais sobre a água, como, por exemplo, distribuição mundial e 

disponibilidade no planeta, e também aspectos mais específicos, abordando processos de 

captação, distribuição, tratamento, como a água tratada é utilizada e reutilizada. Em cada um 

destes tópicos mais específicos destacou-se onde a Química estava relacionada.  

Devido às turmas ainda não terem tido contato com alguns conteúdos de Química, por 

exemplo, solubilidade e polaridade não foram possíveis aprofundar esses tópicos. Entretanto, 

puderam-se destacar alguns conceitos já vistos pelos estudantes, por exemplo, durante a 

discussão sobre as diferentes formas de captação de água pode-se exemplificar o conceito de 

substâncias mostrando que estas são diferentes para águas subterrâneas e superfiais, e quando 
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se explicou o tratamento de água destacou-se dentro do processo de tratamento alguns tipos 

de técnicas de separação de mistura, como filtração e decantação.   

Durante a aula sobre conhecimentos químicos relacionados à água se observou o 

interesse dos alunos, que estavam bem motivados, identificando em seus cotidianos os 

assuntos abordados e levantando questionamentos, demonstrando a importância da 

contextualização em sala de aula. 

 

 

Figura 13: Aula para turma 1 

 

 

Figura 14: Aula para turma 2 

 

Após esta aula, foi solicitado que cada participante escolhesse uma função para 

exercerem durante o projeto de produção do vídeo. As funções sugeridas foram: Direção, 

Filmagem, Atuação, Edição e Roteirista (MORAN, 1995). E cada atribuição poderia conter 

mais de um participante. Ressalta-se que o papel do roteirista era organizar por escrito a ideia 

do roteiro. Porém o mesmo deveria ser elaborado por todo o grupo. Assim, prosseguiu-se para 

a criação do roteiro (Figuras 15 e 16) e propôs-se aos estudantes que pensassem o que eles 

iriam fazer e como iriam executar. 

Em um dos grupos da turma 2 houve um conflito de ideias mediado pela professora de 

Química da turma 2 e a autora do projeto, pois alguns alunos tinham proposto uma história 
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para o roteiro e outros não concordavam. Entretanto, nenhum dos dois lados queria ceder, 

sendo assim foi conversado e mediado até que se chegasse a uma conclusão aceitável para 

ambos.  Nos outros grupos, os conflitos foram argumentados e resolvidos entre os próprios 

estudantes, sem a necessidade da intervenção do professor. 

  

 

Figura 15: Elaboração dos roteiros 

 

 

Figura 16: Elaboração dos roteiros 

 

As propostas para os roteiros em cada turma estão descritas a seguir. 

 

Turma 1: 

Grupo 1 (água e sociedade) : Vídeo em formato de entrevista ao público. 

Grupo 2 (água e economia):  Vídeo em formato de história (filme). 

Grupo 3 (água e meio ambiente): Vídeo em formato de Jornal de bancada.  
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Turma 2:  

Grupo 1 (água e economia): Vídeo em formato de histórias (filme). 

Grupo 2 (água e sociedade): Vídeo em formato de entrevista ao público.  

 

Destaca-se que nos grupos que incluíam os alunos especiais
2
, estes foram bastante 

participativos, formulando perguntas para as entrevistas e sugerindo ideias para o roteiro. 

Suas propostas foram bem recebidas pelo grupo. 

Por fim, nesta etapa, ficaram estabelecidos os roteiros que iriam ser gravados no 

próximo encontro e os estudantes ensaiaram algumas cenas (Figura 17).  

 

 

Figura 17: Ensaio das cenas elaboradas no roteiro. 

 

5.1.3 Terceira etapa: Produção final 

 

No terceiro encontro, com o roteiro já elaborado, deu-se início às gravações. Ao total 

foram gravados cinco pequenos vídeos, cada um abordando o tema selecionado 

anteriormente. É importante ressaltar que os estudantes pesquisaram novas informações em 

casa para adicionarem a seus vídeos. 

Os grupos gravaram na área externa da escola e no turno normal de aula. Devido a isto 

a professora de biologia e a autora se separaram para cada uma acompanhar um grupo durante 

as execuções dos vídeos.  

Primeiramente a filmagem foi na turma 1 com maior quantidade de alunos. O grupo 1, 

selecionou o tema água e sociedade, e realizou o vídeo em formato de entrevista. Inicialmente 

                                                           
2
  TDH (Transtorno de Déficit de Atenção) e problemas emocionais, aluno da turma 1; TEA (Transtorno de 

espectro Autista), aluno da turma 2. 
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as entrevistas seriam com apenas quatro participantes, três estudantes do próprio grupo e a 

professora de biologia. Porém, ao realizarem as entrevistas na parte externa da sala de aula, 

por iniciativa própria, resolveram entrevistar também alguns pais de alunos e funcionários da 

própria escola que estavam presentes (Figura 18).  

Destaca-se que o aluno especial estava neste grupo. O mesmo ficou com a função de 

direção e participou ativamente no momento das gravações.  

 

 

 Figura 18: Entrevista realizada com pais. 

 

O grupo 2 selecionou o tema água e economia. Este gravou uma história onde uma 

família ficaria sem água na sua residência. A mesma ligaria para o órgão responsável na sua 

cidade para realizar a reclamação, e seria mal atendida por este funcionário, mostrando o 

descaso com a população. Por necessitar de um ambiente mais formal para esta parte do vídeo 

o mesmo foi filmado na sala dos professores (Figura 19)  

 

.  

Figura 19: Cena realizada na sala dos professores 
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Observou-se que todos os alunos estavam bem motivados, interagindo uns com os 

outros e a gravação foi executada com rapidez e eficiência devido às cenas já estarem 

ensaiadas previamente.  

Por fim, na turma 1, o grupo 3, que selecionou o tópico água e meio ambiente, realizou 

o vídeo em formato de jornal de bancada. Neste processo as filmagens decorreram na própria 

sala de aula e também com uma gravação na área externa, pois seria realizada uma entrevista 

com duas participantes do grupo que fariam o papel de ambientalistas. Este grupo se mostrou 

um dos mais empolgados com o trabalho.  

Seguindo para a turma 2, onde havia apenas dois grupos, a professora e a autora 

procederam da mesma maneira, separando-se, e cada uma ficando responsável por auxiliar 

um grupo.  

O grupo 1, que selecionou o tema água e economia, realizou uma história onde duas 

vizinhas se encontravam e uma delas estava desperdiçando muita água. Assim, a outra 

resolveu mostrar um documentário para conscientizar a amiga.  

Ressalta-se que foi nesta equipe que ocorreu o conflito de ideias durante a elaboração 

do roteiro. Entretanto, durante as gravações houve uma mudança de atitude por parte dos 

estudantes, que estavam aceitando ouvir as opiniões uns dos outros e realizaram as cenas sem 

grandes conflitos.  

O grupo 2, que selecionou o tema água e sociedade, realizou em formato de 

reportagem e entrevistas com funcionários da própria escola e alguns estudantes do próprio 

grupo. Dessas entrevistas surgiram algumas propostas de reaproveitamento da água que 

poderiam ser implantados no ambiente escolar.  

Com o término das gravações, efetuou-se a edição dos vídeos. Esta etapa não ocorreu 

no ambiente escolar e foi realizada pelos próprios alunos sem a participação dos professores 

ou da autora deste projeto.  

Esta terceira etapa incluía um quarto e último encontro onde foram expostos os vídeos 

editados; realizado uma roda de conversa sobre os pontos importantes na produção do vídeo; 

e aplicado um questionário avaliativo para se verificar a eficiência da metodologia proposta.  

Ao exibir os vídeos, os alunos estiveram atentos aos seus trabalhos bem como aos 

trabalhos dos colegas. Assim, após a exibição, realizou-se em cada turma uma roda de 

conversas para análise por parte dos estudantes dos pontos positivos e negativos de se 

executar este projeto.  
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Os alunos destacaram como pontos positivos: a integração de alguns colegas ao se 

trabalhar com um grande grupo; a participação de todos os integrantes do grupo ao se separar 

funções para cada participante; as ideias geradas a partir das diferentes opiniões, sendo estas 

aplicadas à produção final; e, por fim, o trabalho ter ajudado a diminuir a timidez.   

Os pontos negativos relatados por alguns alunos foram: a falta de integração do grupo 

durante a elaboração do roteiro - isto para um grupo específico; pouco tempo para a execução 

do trabalho; alterações das funções durante a execução do vídeo; e o conflito de ideias por 

parte do grupo. Destaca-se que a divergência de ideias foi citada nos pontos positivos e 

também nos pontos negativos na opinião dos alunos. Os mesmos justificaram que a diferença 

de opiniões é benéfica para o trabalho quando se consegue ouvir e respeitar a opinião do 

outro.  

 

5.2 – Análise do questionário avaliativo  

 

Para verificar a contribuição do trabalho para o ensino reflexivo e crítico, e como a 

produção do vídeo auxiliou na construção do conhecimento dos estudantes realizou-se a 

análise do questionário final (APÊNDICE III). Assim como o questionário diagnóstico, as 

respostas deste questionário avaliativo foram quantificadas e dispostas em forma de gráfico 

apresentados nas figuras 20, 21, 22 e 23.  

O primeiro questionamento feito aos estudantes procurou analisar se os mesmos 

apreciaram o projeto como um todo.  

 

Figura 20: Gráfico representando o resultado percentual das respostas da questão 01 do 

questionário avaliativo 

71% 

24% 

5% 

O que você achou do projeto? 

Excelente Bom Razoável 
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Estes dados mostram que a execução do projeto se deu de forma positiva e que a 

metodologia sugerida contribuiu para despertar a curiosidade dos alunos pela Química. Os 

próprios estudantes relataram que a aula se tornou mais interessante e dinâmica. 

Com a segunda pergunta buscou-se verificar se o tema escolhido foi interessante.  

 

Figura 21: Gráfico representando o resultado percentual das respostas da questão 02 do 

questionário avaliativo 

 

Os dados apontam que a maioria dos estudantes respondeu “sim”, indicando que o 

tema é um assunto relevante para aulas de Química. Isto também mostra que o uso de temas 

motivadores, que relacionam os conceitos científicos com o cotidiano dos estudantes, é uma 

importante estratégia de ensino para aumentar o interesse e a compreensão dos conteúdos da 

disciplina de Química.  

A terceira pergunta investigou a eficácia da metodologia para auxiliar na 

conscientização ambiental. Neste questionamento foi solicitado aos alunos que os mesmos 

justificassem suas respostas.  

 

Figura 22: Gráfico representando o resultado percentual das respostas da questão 03 do 

questionário avaliativo 

95% 

5% 

Achou o tema interessante?  

sim Não 

98% 

2% 

Acredita que este método ajudou a 
compreender melhor a importância 

da água para a sociedade? 

Sim Não 



46 
 

 

A análise desta questão mostrou que 98% dos estudantes afirmaram que a produção do 

vídeo ajudou a compreender melhor a importância da água para a sociedade. O que indica que 

o projeto foi eficiente em seu objetivo. Destacam-se as justificativas de alguns alunos: 

 “Eu desperdiçava muito e agora tenho mais consciência.” (aluno 5, da turma 2) 

 “Sim, conseguimos ver pontos que não sabíamos que ocorria.” (aluno 30, da turma 1) 

 “Sim, porque como é um trabalho mais legal eu prestei mais atenção em algumas 

coisas.” (aluno 22, da turma 1) 

 “Eu acho que uma aula mais legal e divertida faz com que eu fixe melhor a matéria.” 

(aluno 3, da turma 1) 

 “Pois com esse tema pesquisamos mais sobre a água para fazer o trabalho.” (aluno 

12, da turma 1) 

 “Porque me fez entender que muitas pessoas sofrem com falta de água.” (aluno 15, 

da turma 1) 

 “Fez entender que a gente não vive sem água e que ela é super importante.”(aluno 4, 

da turma 2) 

 

A quarta e última questão avaliou qual etapa do projeto foi a mais interessante. Para 

esta avaliação dividiu-se as respostas em três grupos representados cada qual por uma etapa, 

sendo os grupos: produção inicial, que consistia na apresentação do projeto e leitura dos 

textos; desenvolvimento do projeto, formado pela aula de Química e elaboração dos roteiros e 

por fim, produção final, formada por execução e exibição dos vídeos.  

 

Figura 23: Gráfico representando o resultado percentual das respostas da questão 04 do 

questionário avaliativo 

 

8% 
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68% 

8% 
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Produção final Todas 
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Podem-se destacar algumas respostas: 

 

 “A 1ª etapa foi a que mais conscientizou a gente.” (aluno 2, da turma 2) 

 “O roteiro porque todo mundo deu idéias.” (aluno 9, da turma 2) 

 “Pra mim o projeto todo foi muito importante, pois assim é um ótimo método para 

ensinar e aprender.” (aluno 2, da turma 1) 

 “Pesquisar, pois a gente meio que estudou para fazer o vídeo.”(aluno 11, da turma 1) 

 “A parte de organizar o roteiro e a gravação. Pois pude ver como o trabalho em 

grupo realmente funcionou. E o resultado.”(aluno 30, da turma 1) 

 “A filmagem. Porque foi engraçado e interessante.” (aluno 24, da turma 1) 

 “Produção porque é bom experimentar “estudar” e aprender coisas novas.” (aluno 

12, da turma 1) 

 “O de gravar o vídeo, porque teve bastante gente que não falavam muito com a outra. 

Isso nos uniu.” (aluno 7, da turma 1) 

 

Ao se realizar um comparativo com a diagnose inicial fica evidente que alguns pontos 

foram esclarecidos, como a questão do ensino de Química estar relacionada ao uso consciente 

da água. Da mesma maneira pôde fomentar ideias para implantação de projetos de uso 

consciente da água e até mesmo de atitudes simples que evitem o desperdício e a poluição dos 

recursos hídricos.  

Os resultados dos questionários avaliativos e a roda de conversa final com os 

estudantes indicam que o projeto ocorreu de maneira satisfatória e correspondeu à finalidade 

para o qual foi proposto, ao passo que a maioria dos estudantes se sentiram motivados ao 

atuarem em um trabalho como este.  

Para além da motivação, a autora deste trabalho observou que a integração da turma 

aumentou após a execução do projeto da produção do vídeo, muito estudantes que 

trabalharam no mesmo grupo e não possuíam tanto entrosamento, melhoraram seu 

relacionamento com os colegas. Também foi observado que alguns alunos extremamente 

tímidos conseguiram melhorar suas habilidades de expressão corporal e comunicação após o 

trabalho.   
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 

 

Uma das propostas do construtivismo, é que o estudante atue ativamente no próprio 

aprendizado. Diante disso, ao relacioná-lo com ensino de ciências é importante que o mesmo 

tenha uma representação real para o aluno, não sendo traduzido em códigos e números sem 

significados, e que ao final do processo de aprendizado o aluno seja capaz de interpretar as 

informações científicas que estão inseridas em seu cotidiano. Assim, o ensino se fundamenta 

nas situações reais e não se transforma em apenas memorização de conteúdos. 

Com o trabalho elaborado a partir do tema gerador água, acredita-se que se conseguiu 

alcançar este objetivo. Em todas as etapas do projeto, os estudantes foram estimulados a 

desenvolverem suas habilidades de socialização, argumentação, criatividade, escrita e 

reflexão. Respeitou-se a limitação de cada indivíduo, porém permitiu-se a atuação de todos os 

envolvidos no trabalho, inclusive os alunos especiais.  

Observou-se com a execução deste trabalho que os estudantes obtiveram um 

crescimento pessoal e uma mudança na visão de mundo. Uma das etapas que auxiliaram para 

este desenvolvimento pessoal foi à divisão das turmas em grandes grupos, pois esta 

possibilitou a discussão de diferentes opiniões, atuando o professor como mediador e 

incentivador da tolerância e o respeito às diferenças do outro.  

A partir dos resultados obtidos verificou-se que sugerir uma sequência didática para 

produção de um vídeo pode ser uma forma positiva de estimular a investigação e motivar os 

alunos e docentes. E também, que a mesma pode ser utilizada como um recurso facilitador 

para a aprendizagem. 

Ficou evidente que o projeto alcançou também a equipe pedagógica da escola, que se 

mostrou satisfeita ao observar muitos alunos que são extremamente tímidos desempenhando 

papéis importantes para o seu desenvolvimento pessoal. 

Pode-se perceber que esta metodologia, de execução de vídeo, desempenha um papel 

interessante como um instrumento facilitador no ensino de alguns conteúdos, podendo ser 

utilizado pelos docentes para auxiliar na compreensão de conceitos já estudados ou até mesmo 

como uma abordagem inicial para um novo assunto.  

Para a autora foi gratificante perceber que além de um trabalho de ensino de Química, 

o mesmo ajudou no desenvolvimento pessoal e na formação dos alunos como cidadãos mais 

conscientes e preocupados com o futuro do planeta.  
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ANEXO I: TEXTOS APLICADOS  

ÁGUA E SOCIEDADE: 

O PLANETA ÁGUA VAI SECAR? 

Mais de 70% da Terra é coberta por água. Mesmo assim, 768 milhões de pessoas mundo 

afora não têm nenhum acesso à água tratada. Entenda como isso é possível. 

POR LUCAS MUNIZ BAPTISTA E OTAVIO COHEN* 

Já era. A crise da água chegou para mudar a sua vida definitivamente a curto, médio e longo prazo. 

Não importa se você mora num lugar em que o nível dos reservatórios ainda é razoável - a crise 

também tem a ver com você. E é um pouco culpa sua também. Não só sua, claro. Também tem as 

mudanças climáticas, a contaminação das fontes, o mau gerenciamento dos recursos hídricos e o 

crescimento demográfico. A sua parte - reduzir o desperdício - é uma das mais fáceis de colocar em 

prática. Mas também é importante entender como funciona todo o resto. 

Mais de 97% da água da Terra é salgada e apenas 2,5% representam a água doce. Desta porcentagem 

de água doce, aproximadamente 69% estão nas geleiras e icebergs. Assim, a quantidade de água 

superficial que podemos, de fato, usar é pouquíssimo. Ainda mais se considerarmos que esse número 

não mudou muito desde que o mundo é mundo. Um dos problemas é que, enquanto a quantidade de 

água doce do mundo continua igual, a população cresceu. 

Para dar conta de tanta gente, também é necessário gerar mais energia, produzir mais comida, mais 

roupas, mais tudo. Uma boa parte desse "tudo" precisa de água. Nas próximas 3 décadas e meia, a 

demanda global deve aumentar 55%. Se considerarmos que a indústria e a agropecuária consomem 

90% da água do mundo, a coisa fica mais feia. 

 Estima-se que mais de 50% da população mundial vive em cidades e que desta, cerca de 30% vive em 

favelas. Com o aumento da urbanização, ocorre o aumento no consumo de água.  

Com o crescimento desordenado da população urbana, há também um crescimento da poluição. Esta 

poluição influencia diretamente na qualidade da água. Causando conseqüências para o meio ambiente, 

devido à contaminação das águas. E sociais, pois o consumo da água nestas condições apresenta risco 

à saúde. 

Outro fator que prejudica os recursos hídricos é o desperdício. Cerca de 3% da água se perde durante a 

distribuição devido à má conservação das redes ou até mesmo devido a furtos de água.  

A desigualdade nos recursos hídricos e na distribuição cria situações bem diferentes em cada canto 

do Brasil. 
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OUTRAS QUESTÕES SOCIAIS: 
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ÁGUA E ECONOMIA:  

ÁGUA:PROPRIEDADE PRIVADA 
 

Em alguns lugares do mundo, água tem dono - e quem quiser usar precisa pagar caro. Saiba 

por que devemos fazer de tudo para evitar a privatização dos recursos hídricos. 

 
POR RAQUEL SODRÉ 
2.2K 

A água está acabando. Mas antes de acabar, ela vai ficar mais rara. E cara. Em algumas regiões do 

planeta, água já vale ouro - e tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Quando a água deixa de 

ser um recurso natural público, direito de todos, e passa a ser um produto, acontece o que chamamos 

de “comoditização”. 

Existem várias formas de comércio de água. “O que eu temo é que elas fiquem tão comuns que a gente 

nem perceba quando a água não for mais nossa, nem da comunidade, nem das próximas gerações”, diz 

Maude Barlow, co-fundadora do Blue Planet Project, organização que trabalha em nível internacional 

para garantir o direito humano à água. É preciso muita força nos remos para contrariar a maré da 

privatização. 

 

ÁGUA VIRTUAL 

Você consome muito mais água do que imagina 

 

Na hora de calcular a água que vai de um país para o outro, também é importante por na conta a “água 

virtual”. Trata-se de todos os recursos hídricos gastos para a produção de uma coisa. “Se você come 

um bife no almoço, estará consumindo uma quantidade inacreditável de água, que foi necessária para 

criar o gado e preparar a carne. O Brasil é um grande exportador de água virtual em bio combustíveis, 

carne e arroz”, diz Maude Barlow. 

Apesar de termos uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, o Brasil também sofrerá as 

consequências de nosso uso desenfreado de água se não tomarmos cuidado.  

GRÁFICO ÁGUA VIRTUAL 

 

 

 

 

 

*Uma pessoa bebe de 2 a 4 litros de água por dia 
Fonte: ONU 
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OUTRAS QUESTÕES ECONÔMICAS:              
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ÁGUA E MEIO AMBIENTE:  

ÁGUA:UM RECURSO NATURAL 
 
Nos lugares mais secos do planeta, convencer a população a não lavar a calçada com mangueira e 

tomar banhos mais curtos não faz tanto sentido. O problema lá é outro: o aquecimento global. 

Nos últimos 60 anos, a concentração dos gases está tão alta que a energia solar tem muito mais 

dificuldade para ultrapassar a camada para sair da atmosfera. Então, as conseqüências são: o mundo 

vira uma panela de pressão, as geleiras derretem, o nível dos oceanos sobe e o mundo inteiro começa a 

reclamar do calor insuportável. 

Por causa do El Niño, em ciclos de 2 a 7 anos, os ventos de alta pressão ficam mais fracos e as águas 

do Oceano Pacífico ficam mais quentes na linha do Equador. A água que evapora nessas regiões forma 

nuvens que mexem com a circulação do ar e alteram o clima no mundo todo. Uma das consequências 

desse processo é a redução da chuva no sertão brasileiro. 

Para atenuar os efeitos da seca, o projeto de transposição do Rio São Francisco foi lançado em 2007. 

Nele, estão previstas a construção de canais que vão transferir de 1% a 3% das águas do “Velho 

Chico” para rios e açudes que atualmente secam durante a estiagem do semiárido nordestino. Há quem 

diga que a transposição beneficiará mais os grandes fazendeiros da região e não atingirá muitas 

comunidades. Isso sem contar os impactos ambientais da obra como a perda de fauna e flora das 

regiões atingidas.  

 Segundo um estudo da ONU em 2016, a água potável inadequada é um problema crítico imediato 

para bilhões de pessoas. Mas os cortes de água potável, causados pelo represamento maciço e pelo 

esgotamento das reservas hídricas estão provocando uma reação em cadeia de problemas ambientais, 

começando com a queda dos fluxos dos rios, o aumento da salinidade em estuários biologicamente 

ricos e a redução de sedimentos ao longo da costa. 

O primeiro impacto destas mudanças, prevê o estudo, será uma perda séria de fauna e da flora 

marinhas, a redução das áreas cultivadas, danos à pesca e insegurança alimentar em 2020. No fim 

desta reação em cadeia, alerta, estão o aumento da desnutrição e da fome.  

Com o crescimento desordenado da população urbana, há também um crescimento da poluição. 

Esta poluição influencia diretamente na qualidade da água. Causando conseqüências para o meio 

ambiente, devido à contaminação das águas.   

Além do aumento da poluição devido crescimento urbano, há também os acidentes ambientais 

que minimizam ainda mais a disponibilidade de água potável. Como no caso rompimento da barragem 

de Fundão , da mineradora Samarco, classificado como o maior desastre ambiental da História do 

Brasil, de acordo com o Ibama.  

Neste desastre ocorreu o vazamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de minério 

A coleta de água do Rio Doce, contaminado pelo rompimento, foi suspensa assim que a coloração da 

água ficou mais escura. Com isso, o abastecimento de água para os cerca de dois mil moradores que 

estavam em abrigos foi afetado, prejudicando a assistência às vítimas. 

O acidente não ficou restrito apenas ao estado de Minas Gerais. A lama atingiu cidades do Espírito 

Santo e o litoral Sul da Bahia, e ainda caminha em direção à foz do rio, aumentando a área destruída. 

Ao todo, 39 cidades foram afetadas e 11 toneladas de peixes foram mortos. Devido à extensa área 

atingida, a fauna e a flora do Rio Doce ficaram ainda mais vulneráveis: ecossistemas e espécies que já 

eram ameaçadas por atividades predatórias e impactos da indústria, agricultura e mineração, passaram 

a correr sério risco de extinção. De acordo com o pesquisador Marcos Freitas, do Instituto Virtual 

Internacional de Mudanças Globais, e que participa do Grupo de Recomposição da Bacia do Rio 

Doce, serão necessários anos ou possivelmente décadas para a recuperação da bacia. 
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OUTRAS QUESTÕES AMBIENTAIS:              
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APÊNDICE II:  DIAGNOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSE 

1- Você acha que a mídia divulga corretamente a situação da falta de água e 

soluções para minimizar este problema, em algumas regiões do país? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2- Considerando que existe uma relação estreita entre o homem e o meio ambiente, 

você acha que o avanço tecnológico pode trazer benefícios para esta relação? E 

no caso mais específico da água? Justifique. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

3- No seu bairro ou na sua escola é realizado o uso consciente da água? Se sim, de 

que maneira? Há algum projeto para a reutilização da água? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

4- Como podemos relacionar o uso consciente da água e de outros recursos naturais 

com o Ensino de Química? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE III:  QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1- O que você achou da aula? 

           ( ) Excelente ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim 
 

2- Você achou interessante o tema “água” escolhido? 
 
( ) Sim ( ) Não 
 

3-  Você acredita que este método de ensino te ajudou a compreender a importância 

da água para a sociedade? Justifique. 

 

              ( ) Sim ( ) Não 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4- Para você, qual etapa do projeto foi mais interessante, por quê? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 
 

 


