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          RESUMO 

O estágio nos anos iniciais do ensino fundamental foi realizado em escola pública municipal 

em Goiânia. Esta disciplina teve caráter teórico-prático, com indícios de pesquisa-ação, 

desenvolvida por meio da apreensão da realidade escolar, problematização, estudo, pesquisa e 

desenvolvimento do Projeto de Trabalho
5
 “Água - Fonte de Vida”. O objetivo do projeto foi 

religar conhecimentos, em perspectiva multirreferencial e multidimensional, a fim de buscar 

construir uma compreensão interdisciplinar e transdisciplinar
6

 sobre o metatema Água. 

Promoveu-se discussão em torno dos princípios da sustentabilidade, do estilo de vida 

consumista e da necessidade de se rever o modelo de produção e de crescimento econômico 

em prol de uma proposta que seja sustentável, democrática, justa e igualitária. Trabalhou-se 

com leituras, interpretação de textos, fotolinguagem
7
, jogos e produção de textos. Utilizou-se 

de vídeos, imagens, mapas conceituais (Cmap Tools), músicas, jogos e cartazes no processo 

de ensino. Analisou-se textos e infográficos
8
 que apresentaram que o maior percentual de 

consumo de água doce no mundo é destinado à agricultura e à indústria, sendo estas 

atividades também responsáveis por um significativo percentual de desperdício e poluição das 

águas. A falta de água doce, pode atingir a todos em um futuro não tão distante, e segundo 

dados da Unesco (2013) já falta água para 900 milhões de pessoas. No entanto, a ONU 

(2013)
9
 compreende que o  acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito 

humano essencial. 
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