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PROJETO “ÁGUA, FONTE DE VIDA” 
 
OBJETIVO GERAL 
 

Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas reais dos problemas que o 
Brasil vem enfrentando com a poluição e a falta de água, onde possam: 

• Perceber as interferências negativas e positivas que o homem pode fazer na natureza, 
a partir de sua realidade social; 

• Reconhecer que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e 
saneamento básico, à qualidade do ar e do espaço; 

• Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da água, a partir de 
uma postura crítica; 

• Levar os alunos a entenderem que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem 
da preservação da água e de seus ciclos; 

• Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, etc. 
 

             O professor deverá elaborar os conteúdos específicos de acordo com seus interesses 
e de seus alunos, com conceituais, procedimentais e atitudinais. 
 

JUSTIFICATIVAS 
 

O projeto “ÁGUA, FONTE DE VIDA” tem por objetivo conscientizar os alunos para que 
os mesmos conscientizem seus familiares e a comunidade sobre a importância da 
preservação das nascentes, entre outras questões ambientais, como a destinação correta do 
lixo na contaminação dos lençóis freáticos.  
 

INTRODUÇÃO 
 

 Levar os alunos durante uma visita técnica a conhecer as nascentes do nosso 
município, onde terão explicações dos órgãos do Meio Ambiente do Município Verde Azul de 
como preservá-las.  
 
CONTEÚDO A SEREM TRABALHADOS 
 

• Água e a preservação dos recursos hídricos. 
• Lixo e suas destinações. 
• Agrotóxicos. 
• Erosão do Solo. 

 
TRABALHO DE CAMPO 
 
Visitas as nascentes do nosso município e o reflorestamento em torno da mesma. 

 
PERÍODO DE ATUAÇÃO 
 
O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo para todos os alunos da E.M.E.F “ 
PROFESSOR MIGUEL PADULA”. 
SÉRIE/ANO A SER DESENVOLVIDO O PROJETO 
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• 1º ANO A e B 
• 2º ANO 
• 3º ANO 
• 4º ANO A e B 
• 5º ANO 

 

CONCLUSÃO FINAL 

Esse projeto que traz como tema “Água, fonte da vida!”, tem como o presente 
trabalho, servirá de instrumento para ajudar os educadores na conscientização dos alunos em 
relação ao cuidado e preservação da água e suas nascentes, mostrando as diversas 
utilidades da água para a sobrevivência da vida humana, o ciclo da mesma, além da sua 
importância para o meio em que vivemos e futuras gerações nas suas preservações. 

Pensando nisso, temos como embasamento teórico os PCN’s (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) que trata dentro dos Temas Transversais o Meio Ambiente e Saúde, trabalhando 
atividades com conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, não se esquecendo das 
necessidades, interesses e limitações de cada faixa etária. 

Esperamos que ao término do projeto as crianças estejam conscientes da importância 
da água e suas nascentes para os seres vivos e que saibam utilizá-la sem desperdício e sem 
polui-la, levando para o seu meio social esses aprendizados às comunidades e às futuras 
gerações. 
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