
 
 

ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 1 

PERCURSO ÁGUA – FASE 1 

ATIVIDADES 7 E 8 

 

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 7. A ÁGUA ESTÁ EM TUDO! 

Já vimos que a água é um bem essencial e muito utilizado também em produtos que fazem parte de 

nosso cotidiano.  

Vamos testar nosso conhecimento?  

Marque abaixo todos os produtos que dependem de água para serem produzidos:  

[   ] Brinquedos  

[   ] Folhas de papel  

[   ] Verduras  

[   ] Macarrão 

 

 

 

 

LEMBRETE: 

Depois que você terminar a atividade, tire 

uma foto dela e envie para o seu professor! 



 
 

ATIVIDADE 8. DESAFIO: USO INTEGRAL DE ALIMENTOS 

Incrível perceber que gastamos muito mais água do que podemos ver! Vamos investigar mais sobre 

isso?  

Reúna-se com a sua família, vamos fazer uma expedição à cozinha! Vocês devem procurar a 

pessoa responsável por fazer a maior parte das refeições da casa e então:  

1) Conversar sobre o uso da água na cozinha. Saber como ela utiliza a água e o que faz para 

economizar.  

2) Perguntar sobre reaproveitamento de alimentos. Peçam, por exemplo, dicas de como é possível 

reaproveitar as sobras, dicas sobre como se deve usar os alimentos (frutas e legumes) para que 

sejam aproveitados por inteiro!  

3) Fotografar ou gravar um vídeo da visita à cozinha e enviar para o(a) professor(a).  

 

 

 

 

Vale conhecer a ONG Banco de Alimentos  

A ONG Banco de Alimentos traz dicas de como podemos fazer para não desperdiçar comida 

usando os alimentos integralmente. Vocês também podem mobilizar outras pessoas e fazer um dia 

de receitas com uso integral dos alimentos. Quanto mais gente estiver na brincadeira, maior será a 

diversão e maior será o número de pessoas conscientes! 

Link de acesso: http://www.bancodealimentos.org.br/alimentacaosustentavel/aproveitamento-

integral-dos-alimentos/ 

 

LEMBRETE: 

Depois que você terminar a atividade, tire 

uma foto dela e envie para o seu professor! 
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