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RESUMO 

O Projeto “Água no Planeta e água nos seres vivos” foi desenvolvido no estágio nos anos iniciais do 

ensino fundamental com o objetivo de construir conhecimentos acerca do metatema água e 

compreender o sentido do Ano Internacional de Cooperação pela Água (UNESCO, 2013)
4
. 

Desenvolveu-se estudo multidimensional e multirreferencial a fim de compreender que as águas, os 

rios e os aquíferos são transfronteirísticos, pois ultrapassam fronteiras territoriais e que para 

preservar os recursos hídricos é fundamental a cooperação internacional. As crianças tiveram a 

oportunidade de conhecer a “Declaração Universal dos Direitos da Água” (ONU/1992)
5
 e sobre ela 

refletir. Nas aulas dialogou-se sobre a importância desse recurso natural na vida dos seres vivos, 

assim como a responsabilidade todos em preservá-lo para as futuras gerações, bem como evitar a 

poluição e o desperdício. As aulas foram planejadas com intencionalidades interdisciplinares e 

transdisciplinares
6
, religando saberes a partir de questões problematizadoras, utilizando mapas 

conceituais (Cmap Tools) e infográficos. Ao final de cada aula as crianças tiveram a oportunidade 

de relatar em um pequeno diário de reflexão as descobertas e as aprendizagens, além de dar suas 

opiniões sobre o que gostariam de estudar na próxima aula. Com a intenção de religar 

conhecimentos para pensar complexo sobre a problemática da água no mundo atual trabalhamos de 

forma articulada com diversos conteúdos, além de experiências, vídeos e produção de maquetes 

sobre: a) água, saúde e qualidade de vida; b) ciclo da água, fenômenos naturais e mudanças 

climáticas; c) processos de tratamento água e de esgoto; d) água, agricultura, métodos de irrigação, 

economia da água e método por gotejamento; e) estilos de vida: consumista e sustentável; dentre 

outros. Ao final deste projeto analisamos que o mesmo foi significativo no processo de formação 

das estagiárias, assim como dos alunos da escola-campo de estágio. 
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