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RESUMO 

Dada à importância da água para a manutenção da vida na Terra foi desenvolvido no Estágio nos 

anos iniciais do ensino fundamental o projeto “Água - Fonte de Vida”. O Projeto de Trabalho
4
 

propôs pensar o metatema água, em perspectiva multidimensional e multirreferencial, no intuito de 

buscar romper com a fragmentação do conhecimento disciplinar e assim tentar religar 

conhecimentos e atitudes; religar os conhecimentos da cultura científica e da cultura das 

humanidades. A fim de favorecer a reflexão por meio de uma razão sensível
5
, que articule razão, 

emoção e atitude com a finalidade de ampliar os conhecimentos e a consciência, em prol de uma 

ação transformadora, ou seja, uma práxis complexa e transdisciplinar
6
. O projeto de ensino partiu 

dos conhecimentos prévios dos alunos e buscou mobilizar o desejo de aprender, o interesse do aluno 

pelo metatema água por meio de questões que problematizaram as discussões e a pesquisa, tais 

como: Em todos os países do Planeta Terra têm pessoas preocupadas se teremos água no futuro. 

Você sabe por quê? Por que a Unesco declarou a Década da Educação para o desenvolvimento 

sustentável
7
; a Década Internacional para Ação - Água, Fonte de Vida

8
 e o Ano Internacional de 

Cooperação pela Água 2013
9
? As aulas contaram com o envolvimento e a participação ativa dos 

educandos por meio de diálogos, atividades, comparações, questionamentos em torno dos vídeos, 

mapas, textos, fotolinguagem
10

 e infográficos. As aulas foram criativas, interessantes e com 

momentos para apreciação musical e muita cantoria. Utilizamos de mapas conceituais (Cmap 

Tools) para auxiliar na visualização das relações entre os conceitos. O projeto oportunizou dialogar 

sobre o estilo de vida consumista que impera na atualidade, assim como sobre as proposições em 

torno da sustentabilidade, da cooperação planetária em prol da água e da vida no planeta.  
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