
 
 

ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 2 

PERCURSO ÁGUA – FASE 1 

ATIVIDADES 9 E 10 

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 9.  ÁGUA PRA BEBER E PRA COMER  

Já vimos que a água é um bem essencial e muito utilizado também em produtos que usamos todos 

os dias.  

Muitas vezes nem percebemos que tudo o que compramos utilizou água para ser produzido. Essa 

água que não enxergamos é chamada de água virtual.  

Saiba mais sobre a água virtual assistindo ao vídeo:  

 

Vídeo: Akatu Mirim - De onde vem para onde vai? Garrafa D'água  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=G91C7HUHiCs  

https://www.youtube.com/watch?v=G91C7HUHiCs


 
Agora, pense bem e marque abaixo todos os produtos que dependem de água para serem 

produzidos:  

[   ] Computador  

[   ] Garrafa pet  

[   ] Folhas de papel  

[   ] Chocolate 

 

 

ATIVIDADE 10. ÁGUA TAMBÉM VAI PARA O LIXO  

Você sabia que para produzir 1 quilo de carne bovina são gastos aproximadamente 15.000 litros de 

água?  

Segundo a ONU - Organização das Nações Unidas (https://nacoesunidas.org/), todas as pessoas 

precisam consumir de 2 a 4 litros de água por dia, mas necessitam de 2.000 a 5.000 litros de água 

para produzir os alimentos que consomem diariamente.  

Para garantir o direito à água e à alimentação para todos, precisamos mudar nossa forma de produzir 

e consumir alimentos.  

Quando jogamos fora alimentos estamos jogando também tudo o que foi utilizado em seu processo 

produtivo, inclusive água!  

No Brasil cerca de 1/3 dos alimentos comprados vão direto para o lixo!  

E você? Que atitudes você e sua família podem fazer em casa para diminuir o desperdício de 

alimentos? Escreva no quadro abaixo: 

  

LEMBRETE: 

Depois que você terminar a atividade, tire 

uma foto dela e envie para o seu professor! 



 
RESPOSTA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRETE: 

Depois que você terminar a atividade, tire 

uma foto dela e envie para o seu professor! 


