
 
 

ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 1 

PERCURSO ÁGUA – FASE 1 

ATIVIDADES 1 E 2 

Olá, ___________!  

Você sabia que a água é fundamental para que haja vida no planeta?  

Neste percurso você vai entender ainda mais sobre a importância da água, terá desafios para evitar 

o desperdício dela e atividades para aprender a consumir de maneira mais consciente este bem 

natural. 

Vamos aprender um pouco mais? Você pode copiar e responder as atividades no seu caderno. 

Depois que terminar a atividade tire uma foto dela e envie para o(a) professor(a)! 

 

ATIVIDADE 1. CONSCIENTE COLETIVO 

Todos os seres vivos do nosso planeta dependem da água para viver. A água é um recurso muito 

precioso, mas será que nós, humanos, estamos usando esse bem de maneira consciente?  

Que tal assistir ao vídeo e aprender as formas de economizar a água?  

Confira o vídeo abaixo: 

 

Vídeo: Consciente Coletivo 04/10 - Água  

Link de acesso: http://www.youtube.com/watch?v=cPsHGpXpI-U 

http://www.youtube.com/watch?v=cPsHGpXpI-U


 
 

Depois de assistir ao vídeo, marque abaixo todas as respostas que mostram como podemos 

economizar a água em nosso dia a dia: 

[   ] Fechando a torneira enquanto escovo os dentes. 

[   ] Deixando a mangueira bem aberta enquanto lavo todo o quintal. 

[   ] Tomando banhos mais curtos.  

[   ] Utilizando o balde para lavar carros e quintais em vez de usar a mangueira. 

 

 

 

ATIVIDADE 2. OBSERVANDO A ÁGUA EM NOSSA CASA 

Já vimos que a água é um recurso muito precioso! Mas... quanto tempo você demora no banho? 

Pode ser uma delícia cantar ou brincar debaixo do chuveiro, mas existem outros lugares bem mais 

inspiradores para soltar a voz e a imaginação, não? 

 

 

LEMBRETE: 

Depois que você terminar a atividade, tire 

uma foto dela e envie para o seu professor! 



 
 

Que tal se transformar em um detetive da água e observar em sua casa onde sua família pode 

economizar? 

1. Observe o consumo de água em sua casa e anote onde você encontra maiores gastos 

(observe, por exemplo, como lavam a louça, limpam o quintal, tomam banho e escovam os 

dentes). 

2. Explique para eles o que você já aprendeu no vídeo sobre a água e converse para ver onde 

podem diminuir o consumo de água, para utilizar o que realmente precisam. 

3. Escreva abaixo: como você acha que sua família pode reduzir o consumo de água? Não 

esqueça de falar o que VOCÊ pode fazer! 

RESPOSTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRETE: 

Depois que você terminar a atividade, tire 

uma foto dela e envie para o seu professor! 


