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A ÁGUA NO PLANETA 
 
Você sabia que a água do nosso planeta está acabando? E que se nós não 
economizarmos, um dia ela acabará de vez? Então, que tal aprendermos com a 
Charlotte como podemos fazer para economizar a água do planeta? 
Vamos assistir ao vídeo “Economize a água do planeta”: 
https://www.youtube.com/watch?v=vnaZVvJmWEE 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Link com vídeo sobre economizar água acessível em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=CFkOw00K-eI. 
 
O adulto deve fazer a descrição das imagens para o estudante cego (ou digitação com 
audiodescrição das imagens, caso ele utilize leitor de telas).  
 
Porém, para as crianças cegas e surdas responderem as perguntas abaixo, elas 
precisarão ter entendido o vídeo do link “Economize a água do planeta”: 
https://www.youtube.com/watch?v=vnaZVvJmWEE, tendo em vista que são questões bem 
direcionadas sobre os personagens que aparecem no vídeo.  
 
Portanto, eles precisarão de ajuda de adulto para que as informações fiquem acessíveis e 
eles possam responder da melhor forma possível e com autonomia, seja através de 
desenho, de forma oral, com auxílio de pranchas de comunicação alternativa e/ou 
utilização da Tecnologia Assistiva, como tablets e celulares, utilizando pranchas de 
comunicação digital como LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA, 
AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO. 
 
O estudante surdo também pode responder por meio de sinais de Libras. 
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O estudante cego pode responder com escrita em Braille, ou convencional com auxílio de 
Tecnologias Assistivas, como editores de texto ou réguas guia que delimitam o espaço da 
escrita. 
Sugerimos a leitura desse artigo sobre o recurso citado: 
https://www.researchgate.net/publication/327079816_A_regua_da_inclusao_no_processo_de_aprendizage
m_de_pessoas_com_deficiencia_visual 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da imagem: homem utiliza régua guia para escrever seu nome em um papel. 
 
O JOGO DA ÁGUA a seguir pode servir para os estudantes com déficit cognitivo 
compreenderem melhor o contexto das questões antes de respondê-las: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/jogoDaAgua/?deviceType=computer 
 
Agora que você assistiu ao vídeo, faça as atividades abaixo. 
1 – Quando Charlotte entrou no banheiro, o que Silvete estava fazendo? 
2 – A mãe de Silvete também estava brava com ela. Você sabe por quê? 
3 – O que podemos fazer para economizar água?   
4 – Faça plaquinhas para lembrar às pessoas da sua casa que devemos economizar 
água.  Você vai precisar de folhas de papel em branco, fita adesiva, lápis de cor e 
lápis de escrever. 
 
ORIENTAÇÕES: 
Uma questão importante é utilizar recursos tecnológicos para que os estudantes 
expressem suas respostas. Por isso temos disponíveis no catálogo games e sites 
assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da Educação. Dentre essas sugestões, 
temos o app DESENHAR (PAINT FREE). Nesse aplicativo é possível criar desenhos 
selecionando a cor de fundo, a cor e espessura do lápis, e o estilo do traço. Também é 
possível utilizar um eixo de simetria horizontal ou vertical para orientar o desenho e aplicar 
uma figura de plano de fundo, que pode ser uma imagem salva do tablet ou                             
uma foto capturada pela câmera. Todos os desenhos podem ser compartilhados em 
diferentes mídias sociais. Pode ser utilizado como maneira de estimular a                        
criatividade artística, não apenas pela criação de desenhos, como pela releitura de obras 
de arte visuais. Também pode ajudar a estimular a escrita. Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=pt_BR 
 
Pronto! Agora você e sua família também estão colaborando para a preservação do nosso 
planeta, diminuindo o desperdício da água e economizando para as gerações futuras! 
 

 Lembrem-se que essa atividade é apenas uma sugestão! Fiquem à vontade 
para conduzir o trabalho de acordo com a realidade da sua turma.  
 

 Observem o quadro com os Direitos de Aprendizagem e os Conteúdos 
relacionados à atividade. Eles são os mesmos para estudantes com e sem 
deficiência. 


