
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Água é vida! 

Olá, Professores! 

A água é indispensável aos seres vivos. No entanto, ela é um recurso natural muito 
escasso em nosso planeta. Vamos assistir ao vídeo e aprender sobre a importância 
da água e como podemos contribuir para proteger esse bem tão precioso! Depois, 
faremos uma atividade. Combinado? 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ekShrARxGjk 

https://www.youtube.com/watch?v=s9QioB7S-vE (Com LIBRAS) 

 

Prestou bastante atenção ao vídeo? Agora, responda às questões abaixo. 

 

1. Onde podemos encontrar água doce em nosso planeta?  

2. Se toda a água do planeta ficar poluída, o que vai acontecer? 

3. Você tem usado esse recurso natural de forma consciente? 

4. Em quais situações do dia a dia as pessoas utilizam a água? 
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5. Segundo o vídeo, quais ações dos seres humanos provocam a poluição 
das águas no planeta? 

Nesta atividade, para os estudantes não alfabetizados e cegos, o adulto faz a 
descrição das imagens do vídeo, assim como conversa sobre a água, as ações dos 
homens poluindo todo o planeta. Para os estudantes surdos, se utilizará a Libras. No 
caso, uma pessoa da família que já saiba ou a leitura labial, com a introdução de 
alguns sinais já conhecidos pela criança, se ela ainda não tem domínio da Libras. É 
importante destacar a importância do diálogo com a criança, podendo utilizar 
também a Comunicação Alternativa e Tecnologias Assistivas, de forma a favorecer a 
compreensão do vídeo.  

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual.  

Os estudantes podem realizar a atividade de forma escrita, oral, com utilização de 
pranchas de comunicação alternativa ou tecnologia assistiva.  

Para os estudantes surdos, se utilizará a Libras. No caso, uma pessoa da família 
que já saiba ou a leitura labial, com a introdução de alguns sinais já conhecidos pela 
criança, se ela ainda não tem domínio da Libras. 

Se o estudante não estiver alfabetizado poderá desenhar ou recortar e colar 
imagens para a responder a esta atividade.  

É interessante disponibilizar fichas com imagens de várias formas de utilização da 
água, para que o estudante com dificuldades de mobilidade nos membros superiores 
possa identificar as respostas da questão apontando pra imagem, assim como 
estudantes com deficiência intelectual ou autistas. A utilização de objetos concretos 
também aumenta o envolvimento do estudante com a atividade. 

Pode utilizar também o KHAN ACADEMY para enriquecimento curricular, o qual está  
disponível no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação. ESCOLA GAMES - JOGOS EDUCATIVOS 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android 

https://play.google.com/store/search?q=HAND%20TALK&c=apps&hl=pt_BR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 

 

6. Que tal fazer uma lista com todas as atitudes necessárias para preservar 
a água potável do planeta? 



Para a realização desta lista o(a) estudante poderá fazer de forma escrita, com 
ajuda de um alfabeto móvel, caso necessite.  Ou até mesmo, um adulto poderá 
registrar de forma escrita as respostas dadas pelo estudante de forma oral. 

Também pode ser ofertada várias ações em formas de imagens para que o(a) 
estudante selecione quais serão as suas respostas a este quesito, com auxílio de 
prancha de comunicação alternativa ou Tecnologia Assistiva. 

 Ou mesmo repetir os desenhos e/ou recorte e colagens mostrando atitudes 
positivas para preservar a água potável do planeta. Pode utilizar também o KHAN 
ACADEMY disponível no catálogo games e sites assistivos disponível no site do 
Portal da Educação. ESCOLA GAMES - JOGOS EDUCATIVOS 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android 

Observem, no quadro abaixo, os Direitos de Aprendizagem e Conteúdos presentes 
nessa atividade. 

 

Ciências 

Ciências – Direito de Aprendizagem 

Valorizar a vida e a sua qualidade, como bens pessoais e coletivos, desenvolvendo 
atitudes responsáveis em relação à saúde, aos hábitos de alimentação, de convívio 
e de lazer, e ao uso adequado de materiais, evitando desperdícios e riscos à 
saúde, ao ambiente e aos espaços em que habita. 

Ciências – Conteúdos: Preservação do meio ambiente; Água: desperdício e 
cuidados. 

Geografia 

Geografia – Direito de Aprendizagem 

Compreender as relações que os seres humanos estabelecem com os demais 
elementos da natureza, percebendo as alterações ambientais, como resultado de 
suas ações, determinadas pelo modelo de desenvolvimento econômico e cultural, 
e, assim, adotarem atitudes positivas, em relação à preservação do meio ambiente 
e respeito à biodiversidade. 

Geografia – Conteúdo: Os componentes abióticos do ambiente (água, ar, luz e 
solo). 
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