
 
 

 

     

Atividade: O ciclo da água    

Orientações 

Professor: Nesta atividade você encontrará algumas dicas para promover o debate sobre o ciclo da água em 

sala de aula. O material está dividido em momentos de: 

 Aquecendo a turma: atividades de sensibilização ou introdução ao tema; 

 Mãos na massa: descrição de como desenvolver a atividade proposta; 

 Compartilhando o que aprendemos: atividades para facilitar a socialização de aprendizagens; 

 Nossa criação: Proposta para desenvolvimento de um produto final da atividade (quando o grupo 

elaborará uma síntese, um produto que represente as aprendizagens consolidadas).  

 

1. Aquecendo a turma 

Coloque para os alunos ouvirem a música “gotinha em gotinha” do grupo Palavra Cantada. Segue abaixo 

a letra: 

“Gotinha em gotinha” 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver (2 x) 

De gotinha em gotinha 

Brilha no orvalho da manhã 

Objetivos: Estimular os estudantes a analisarem o ciclo da água de forma prática e refletir sobre o seu 

consumo. 

Áreas de conhecimento integradas: Ciências, História, Geografia, Artes.  

Habilidades: Organizar informações, pesquisar, agir de forma consciente, formular questões, sistematizar 

informações, planejar. 

Recursos necessários: garrafas pet, pedrinhas de aquário ou argila, pedaços de carvão, terra e uma 

planta de porte pequeno. 

 



 
 

 

De gotinha em gotinha 

Limpa o oceano de amanhã 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

De gotinha em gotinha 

Brilha no orvalho da manhã 

De gotinha em gotinha 

Limpa o oceano de amanhã 

É pra cuidar, purificar 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

Era uma vez uma gotinha de água 

Redondinha e bonitinha 

Um dia ela tava tomando banho de sol 

E a coitadinha que era pequenininha 

Foi encolhendo, encolhendo até que pufff 

sumiu... 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver (2 x) 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver, água” 

 

Professor, se você está trabalhando com o Ciclo fundamental II escolha outra música que está indicada no 
item “inspiração audiovisual” logo abaixo. 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Mãos na massa 

Proponha ao grupo a construção de um terrário, para que eles visualizem o ciclo da água. Cada aluno pode 

fazer o seu próprio terrário de garrafa pet da seguinte maneira: 

1º passo: 

 Pegue duas garrafas pet que sejam transparentes. Corte uma em cerca de 3/4 de seu corpo e a outra 

1/4. Utilize a maior para fazer a montagem. 

2º passo: 

 Dentro da garrafa, coloque as pedrinhas de aquário primeiro, depois pedacinhos de carvão e, por 

último a terra. Nivele cada camada. As três camadas representam as condições de um solo ideal. A 

de terra serve para nutrir a planta, pois é nela que está os sais minerais para o seu crescimento, já 

as pedras e o carvão servem para drenar a água. Com a pá ou com a mão abra um buraco na 

camada da terra para plantar a mudinha. 

3º passo: 

 Molhe com cuidado a terra, feche com a garrafa pet menor (como se fosse uma tampa) de modo 

que ela fique por dentro da outra que serviu de base. Você pode vedar com fita crepe ou com durex 

Professor, você também pode exibir um vídeo para disparar o debate e a 
reflexão do grupo: 

Gotinha em gotinha – Palavra Cantada 

http://www.youtube.com/watch?v=N9cwDz45_ik  

Água – música de Arnaldo Antunes e Paulo Tati 

http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/palavra-
cantada/agua/1184191  

Água também é mar – música de Marisa Monte  

http://letras.mus.br/marisa-monte/47266/  

De onde vem, para onde vai – garrafa plástica. 

http://www.youtube.com/watch?v=nSKrpFrpzH4&list=PLo3RUE7u58xfGBi
C3WwZmcrL71-qbfUyA&index=11  

Consciente Coletivo – Episódio 4. 

http://www.youtube.com/watch?v=cPsHGpXpI-
U&list=PLo3RUE7u58xfGBiC3WwZmcrL71-qbfUyA  

http://www.youtube.com/watch?v=N9cwDz45_ik
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/palavra-cantada/agua/1184191
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/palavra-cantada/agua/1184191
http://letras.mus.br/marisa-monte/47266/
http://www.youtube.com/watch?v=nSKrpFrpzH4&list=PLo3RUE7u58xfGBiC3WwZmcrL71-qbfUyA&index=11
http://www.youtube.com/watch?v=nSKrpFrpzH4&list=PLo3RUE7u58xfGBiC3WwZmcrL71-qbfUyA&index=11
http://www.youtube.com/watch?v=cPsHGpXpI-U&list=PLo3RUE7u58xfGBiC3WwZmcrL71-qbfUyA
http://www.youtube.com/watch?v=cPsHGpXpI-U&list=PLo3RUE7u58xfGBiC3WwZmcrL71-qbfUyA


 
 

 

transparente. 

 

 

 

                               Ilustração de um terrário 

3. Compartilhando o que aprendemos 

Assim que a garrafa for fechada, o ciclo da água começa. A água ajuda a planta a retirar os sais minerais da 

terra e penetra na planta pela raiz, então é liberada através das folhas por meio da evaporação. O ambiente 

não conseguirá absorver o vapor que ficará nas paredes e tetos da garrafa. Quando essa umidade chegar ao 

ponto de saturação, ocorrerá uma espécie de chuva que devolverá a água na terra novamente. 

A observação desse fenômeno será melhor no dia seguinte, ou em uma próxima aula. Após a construção do 

terrário, permita ao grupo um momento para observação do que foi feito: O que aconteceu com o terrário? 

Por que ficou cheio de gotinhas dentro? A planta respira? Como surge essa chuva? A Chuva é importante 

para a vida na Terra? Quem bebe água da chuva? Qual é o papel da água para nosso corpo? Por que é 



 
 

 

importante consumir com consciência a água?  Entre outras perguntas que surgirem na sala. 

Professor, se for para o Ensino Fundamental II você pode fazer reflexões como: Qual o motivo da construção 

em camadas? Para que serve cada camada? Porque tampar? Será preciso molhar?  Como acontece o ciclo 

da água? Qual a importância desse ciclo para nós? Quais são as fases da água? Onde é encontrada água 

boa para beber? Para quais situações cotidianas da vida a água é utilizada? O que é chuva ácida? Quais as 

consequências da poluição da água? Como são formados os lençóis freáticos e como ocorre sua poluição? 

Como diminuir o consumo da água? Entre outras perguntas que surgirem. 

4. Nossa criação 

Oriente o grupo a elaborar um desenho (pode ser individual ou coletivo) que sistematize as etapas do ciclo 

da água.  Você pode utilizar vários materiais para a confecção desse desenho: colagem de revistas, giz de 

cera, canetinhas coloridas, lápis de cor, etc. O desenho produzido ou as fotos da realização da atividade 

podem ser inseridos no Edukatu, inspirando outros alunos e professores! 

Professor, para o Ensino Fundamental II você pode orientar o grupo a fazer dois desenhos: O primeiro o ciclo 

da água normal e o segundo ciclo alterado por consequência da poluição. 

 Tag – SUSTENTABILIDADE, CONSUMO CONSCIENTE, ÁGUA. 


