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Bem	  vindo,	  bem	  vinda.	  

Muitas	  cidades	  do	  Brasil	  estão	  enfrentando	  uma	  das	  piores	  
crises	  hídricas	  de	  sua	  história.	  

A	  falta	  de	  água	  prolongada	  prejudica	  e	  limita	  seriamente	  
nossas	  a2vidades	  diárias,	  bem	  como	  a	  produção	  industrial,	  o	  
comércio	  e	  a	  geração	  de	  energia,	  só	  para	  citar	  alguns.	  

Nesses	  momentos	  de	  crise,	  a	  população	  fica	  no	  meio	  de	  um	  
fogo	  cruzado	  de	  informações,	  muitas	  reais,	  muitas	  fabricadas	  
e/ou	  manipuladas	  para	  desviar	  a	  atenção	  dos	  fatos.	  Isso	  gera	  
a	  polarização	  de	  opiniões,	  fato	  indesejável	  na	  compreensão	  
de	  uma	  questão	  complexa	  como	  é	  o	  abastecimento	  de	  água	  
nas	  grandes	  cidades.	  

A	  atribuição	  de	  culpa	  -‐	  seja	  do	  governo,	  dos	  governantes,	  das	  
en2dades	  públicas	  e	  das	  de	  capital	  misto	  –	  acomoda	  e	  
desmobiliza	  aqueles	  que	  também	  têm	  responsabilidade	  
sobre	  essa	  e	  outras	  crises	  de	  cunho	  socioambiental:	  a	  
população.	  

Nesse	  ponto,	  a	  escola	  se	  revela	  como	  espaço	  privilegiado	  
para	  uma	  discussão	  mais	  madura	  e	  que	  pode	  empoderar	  e	  
mobilizar	  os	  jovens	  e	  suas	  comunidades	  a	  compreender	  mais	  
e	  melhor	  papel	  do	  Estado	  e	  da	  população	  na	  iden2ficação	  de	  
problemas	  e	  a	  buscar	  soluções	  por	  meio	  do	  diálogo	  e	  da	  
par2cipação.	  

Antes	  de	  agir,	  entretanto,	  é	  preciso	  conhecer	  um	  pouco	  mais	  
da	  complexidade	  e	  dos	  atores	  envolvidos	  na	  crise	  atual,	  a	  fim	  
de	  iden2ficarmos	  o	  papel	  de	  cada	  um	  e,	  acima	  de	  tudo,	  qual	  
nosso	  papel	  e	  nossa	  contribuição.	  

Esperamos	  que	  algumas	  das	  a2vidades	  propostas	  nessa	  
apresentação	  sejam	  úteis	  em	  sua	  ins2tuição	  e	  que	  ajudem	  a	  
formar	  cidadãos	  mais	  conscientes	  e	  par2cipa2vos,	  base	  
fundamental	  da	  real	  democracia.	  

Toda	  ação	  que	  visa	  o	  bem	  cole2vo	  é	  bem	  vinda.	  

Edson	  Grandisoli	  
Pedro	  Roberto	  Jacobi	  



Organização	  

As	  a2vidades	  estão	  divididas	  em	  três	  blocos	  temá2cos.	  

1º	  Bloco	  |	  Informação	  
2º	  Bloco	  |	  Mobilização	  
3º	  Bloco	  |	  Ação	  

Cada	  bloco	  pode	  ser	  trabalhado	  de	  forma	  isolada,	  
dependendo	  da	  necessidade	  e	  dos	  obje2vos	  do	  
educador.	  

Aconselhamos,	  entretanto,	  que	  essa	  proposta	  seja	  
trabalhada	  de	  forma	  sequencial,	  cobrindo	  de	  forma	  
complementar	  todos	  os	  aspectos	  selecionados	  nas	  
a2vidades.	  

O	  tema	  “água”	  é	  naturalmente	  interdisciplinar.	  
Professores	  de	  Biologia,	  Ciências,	  Geografia,	  História,	  
Matemá2ca,	  Filosofia,	  enfim,	  todos	  aqueles	  que	  se	  
iden2ficam	  com	  o	  tema	  e	  o	  consideram	  relevante	  podem	  
e	  devem	  par2cipar	  com	  os	  diferentes	  olhares	  de	  
educador,	  especialista	  e	  cidadão.	  

Es2mule	  a	  leitura,	  o	  diálogo	  e	  a	  troca	  de	  ideias.	  

Bom	  trabalho!!!	  



Informação	  



1.	  A	  Lei	  das	  Águas	  no	  Brasil.	  
Informação	  

Assista	  ao	  filme	  “A	  Lei	  das	  Águas”	  

hfps://www.youtube.com/watch?v=bH08pGb50-‐k	  

Questões	  norteadoras	  
-‐O	  vídeo	  produzido	  pela	  Agência	  Nacional	  das	  Águas	  (ANA)	  fala	  sobre	  os	  seis	  princípios	  
fundamentais.	  
-‐Anote	  na	  lousa	  os	  seis	  princípios	  descritos	  no	  vídeo	  e	  dialoguem	  sobre	  qual	  lhes	  chamou	  
mais	  a	  atenção	  e	  por	  quê.	  



1.	  De	  onde	  vem	  a	  água?	  

hfp://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/encarte-‐mananciais.pdf	  
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1.	  De	  onde	  vem	  a	  água?	  

hfp://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/encarte-‐mananciais.pdf	  
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A	  distribuição	  de	  água	  em	  São	  Paulo	  
Segundo	  a	  Sabesp,	  osistema	  de	  abastecimentodaregiãometropolitana	  de	  São	  Paulo	  é	  integrado:	  são	  oito	  complexos	  responsáveis	  pela	  
produção	  de	  67	  mil	  litros	  de	  águ	  apo	  rsegundo,	  para	  atender	  33	  municípios	  atendidos	  pela	  empresa,	  além	  de	  outros	  seis	  que	  compram	  água	  
po	  ratacado	  (Santo	  André,	  São	  Caetano	  do	  Sul,	  Guarulhos,	  Mogi	  das	  Cruzes,	  DiademaeMauá).	  Esses	  oito	  complexos	  são:	  

Sistema	  Cantareira:	  é	  o	  maior	  da	  Região	  Metropolitana	  de	  São	  Paulo.	  Na	  Estação	  do	  Guaraú	  sãotratados	  33	  mil	  litros	  	  de	  água	  por	  segundo	  
des2nados	  a	  8,1	  milhões	  de	  pessoas	  das	  Zonas	  Norte,	  Central	  e	  partes	  das	  Zona	  sLeste	  e	  Oeste	  da	  capital,	  bem	  como	  outros	  municípios	  vizinhos;	  

Alto	  Co>a:	  a	  água	  vem	  da	  represa	  Pedro	  Beicht,	  formada	  pelos	  rios	  Capivari	  e	  Co2a	  do	  Peixe.	  A	  captação	  é	  feita	  na	  represa	  da	  Graça	  e	  
transportada	  para	  a	  Estação	  de	  Tratamento	  Morro	  Grande.	  A	  produção	  de	  1,2	  mil	  litros	  de	  água	  por	  segundo	  abastece	  cerca	  de	  409	  mil	  
habitantes.;	  

Baixo	  Co>a:	  a	  água	  vem	  da	  Barragem	  do	  Rio	  Co2a,	  sendo	  tratados	  900	  litros	  por	  segundos	  para	  abastecer	  cerca	  de	  361	  mil	  moradores	  de	  
Barueri,	  Jandira	  e	  Itapevi;	  

Alto	  Tietê:	  o	  sistema	  é	  formado	  pelos	  riosTietê,	  Claro,	  Parai2nga,	  Biri2ba,	  Jundiaí,	  Grande,	  Doce,	  Taiaçupeba-‐Mirim,	  Taiaçupeba-‐Açu	  e	  Balainho.	  
São	  tratados	  15	  mil	  litros	  de	  água	  porsegundo	  para	  pessoas	  da	  Zona	  Leste	  da	  capital	  e	  outros	  municípios	  vizinhos;	  

Sistema	  Guarapiranga:	  é	  o	  segundo	  maior	  sistema	  de	  água	  da	  Região	  Metropolitana.	  Sua	  água	  é	  proveniente	  da	  represa	  Guarapiranga	  
e	  da	  Represa	  Billings.	  Produz	  14	  mil	  litros	  de	  água	  por	  segundo	  e	  abastece	  3,7	  milhões	  de	  pessoas	  das	  Zonas	  Sul	  e	  Sudoeste	  da	  Capital;	  

Estação	  Ribeirão	  da	  Es>va:	  capta	  água	  do	  Rio	  Ribeirão	  da	  Es2va.	  Abastece	  38	  mil	  pessoas	  dos	  municípios	  de	  Rio	  Grande	  da	  Serra;	  

Sistema	  Rio	  Claro:	  A	  águavem	  do	  rioRibeirão	  do	  Campo	  e	  é	  tratada	  na	  Estação	  Casa	  Grande.	  Abastece	  1,5	  milhão	  de	  pessoas	  do	  bairro	  
de	  Sapopemba,	  na	  Capital,	  e	  parte	  dos	  municípios	  de	  RibeirãoPires,	  Mauáe	  Santo	  André;	  

Rio	  Grande:	  é	  um	  braço	  da	  Represa	  Billings.	  Abastece	  pessoas	  em	  Diadema,	  São	  Bernardo	  do	  Campo	  e	  parte	  de	  Santo	  André.	  

	   	   	   	   	  hfp://www.idec.org.br/em-‐acao/em-‐foco/voce-‐sabe-‐qual-‐o-‐reservatorio-‐de-‐agua-‐abastece-‐sua-‐regio	  

1.	  De	  onde	  vem	  a	  água?	  
Informação	  



Questões	  norteadoras	  
-‐	  Localize	  em	  mapas	  disponíveis	  na	  internet	  e	  Atlas	  os	  principais	  complexos	  que	  abastecem	  a	  capital	  e	  
municípios	  vizinhos.	  
-‐ Você	  sabe	  qual	  dos	  complexos	  abastece	  sua	  casa	  e	  sua	  escola?	  É	  possível	  localizar	  essa	  informação	  em	  sua	  conta	  de	  água.	  
Que	  distância	  a	  água	  viaja	  entre	  o	  complexo	  e	  sua	  casa	  e	  escola?	  

	  Após	  a	  leitura	  dos	  textos	  produzidos	  pelo	  Ins2tuto	  Socioambiental	  e	  IDEC,	  busque	  imagens	  na	  
internet	  que	  mostrem	  a	  situação	  atual	  dos	  mananciais	  que	  abastecem	  sua	  região.	  
Caso	  não	  saiba	  qual	  sistema	  abastece	  sua	  casa	  ou	  escola,	  busque	  essa	  informação	  em	  uma	  conta	  de	  água.	  
-‐	  Como	  a	  Lei	  de	  Proteção	  aos	  Mananciais	  busca	  preservar	  essas	  áreas	  tão	  importantes	  para	  a	  vida	  de	  todos?	  As	  fotos	  encontradas	  
no	  item	  anterior	  refletem	  as	  propostas	  da	  Lei?	  

1.	  De	  onde	  vem	  a	  água?	  

hfp://www.idec.org.br/em-‐acao/em-‐foco/voce-‐sabe-‐qual-‐o-‐reservatorio-‐de-‐agua-‐abastece-‐sua-‐regio	  
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1.	  Qual	  o	  papel	  do	  Estado	  no	  fornecimento	  de	  água?	  

Crise	  de	  água:	  democrá>ca	  e	  suprapar>dária	  

Na	  semana	  passada,	  par2cipei	  de	  uma	  reunião	  na	  ANA	  –	  Agência	  Nacional	  de	  Águas,	  promovida	  em	  conjunto	  com	  a	  Associação	  Brasileira	  de	  
Recursos	  Hídricos,	  com	  o	  obje2vo	  de	  se	  discu2r	  a	  crise	  que	  	  o	  país	  atravessa.	  Falta	  de	  água	  em	  importantes	  regiões	  metropolitanas,	  
enchentes	  n	  aregião	  Norte,	  enfim,	  uma	  situação	  dramá2ca,	  a	  ponto	  d	  areuniã	  oter	  sido	  interrompida,	  em	  um	  determinado	  momento,	  para	  
que	  se	  “celebrasse”	  a	  chuva	  na	  Serra	  da	  Cantareira	  em	  São	  Paulo.	  

Todos	  os	  presentes	  no	  encontro,	  foram	  unânimes	  em	  seu	  diagnós2co.	  Se	  de	  um	  lado	  houve	  avanços	  no	  país	  com	  a	  edição	  da	  Polí2caNacional	  
de	  Recursos	  Hídricos	  e	  com	  a	  criação	  da	  ANA	  logo	  em	  seguida,	  de	  outro	  há	  um	  incontestável	  desmantelamento	  do	  sistema	  nacional	  de	  
recursos	  hídricos	  e	  dos	  sistemas	  estaduais.	  

[…]	  

A	  pergunta	  não	  respondida	  diz	  respeito	  a	  se	  tentar	  explicar	  os	  porquês	  de	  tal	  esvaziamento	  ins2tucional.	  Falta	  de	  vontade	  polí2ca?	  Cultura	  
de	  não	  implementação	  da	  Lei	  no	  Brasil?	  Falta	  de	  mobilização	  da	  sociedade?	  

Na	  reunião	  ficou	  evidente	  quehá	  um	  déficit	  inequívoco	  de	  gestão	  e	  que	  as	  respostas	  à	  crise	  são	  unicamente	  obras	  vultosas.	  Embora	  
impactantes	  no	  curto	  prazo,	  as	  mesmas	  não	  representam	  soluções	  permanentes	  e	  sequer	  atenuamos	  cenários	  futuros	  de	  aumento	  de	  
demanda	  de	  água.	  

O	  Brasil	  está	  regredindo	  a	  passos	  largos	  na	  sua	  capacidade	  de	  gerenciar	  um	  dos	  recursos	  mais	  importantes	  e	  estratégicos	  do	  mundo	  e,	  com	  
isso,	  estamos	  transferindo	  um	  enorme	  ônus	  para	  as	  futuras	  gerações.	  […]	  

É	  isso	  que	  queremos?	  O	  que	  tem	  a	  dizer	  os	  economistas	  que	  pensam	  o	  Brasil	  do	  futuro?	  

Enquanto	  isso	  acontece	  por	  aqui,	  Nova	  Iorque	  investe	  na	  aquisição	  de	  florestas	  distantes	  para	  garan2r	  a	  água	  que	  abastece	  seus	  cidadãos.	  
Certamente,	  não	  podemos	  desperdiçar	  a	  água	  e	  esta	  crise:	  nossos	  filhos	  irão	  nos	  cobrar.	  

FábioFeldmann	  

Adaptado	  de:	  hfp://www.ffconsultores.com.br/crise-‐de-‐agua-‐democra2ca-‐e-‐suprapar2daria/	  
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1.	  Qual	  o	  papel	  do	  Estado	  no	  fornecimento	  de	  água?	  

Questões	  norteadoras	  
De	  acordo	  com	  o	  texto,	  quais	  os	  principais	  atores	  envolvidos	  na	  crise	  hídrica	  atual?	  
-‐Por	  que	  a	  crise	  hídrica	  atual	  pode	  ser	  considerada	  também	  um	  problema	  polí2co?	  
-‐ Quais	  são	  as	  medidas	  fundamentais	  para	  que	  o	  Estado	  e	  municípios	  garantam	  o	  	  
abastecimento	  regular	  de	  água	  para	  a	  população?	  
-‐ Qual	  o	  papel	  da	  população	  para	  que	  a	  água	  não	  falte?	  
-‐ Como	  a	  par2cipação	  popular	  pode	  ajudar	  a	  enfrentar	  e	  prevenir	  as	  crises	  hídricas?	  
-‐ O	  que	  caracteriza	  a	  crise	  hídrica	  na	  Região	  Metropolitana	  de	  São	  Paulo?	  

Informação	  



Informação	  

1.	  A	  crise	  da	  água	  na	  mídia.	  

Sugestão	  de	  a>vidade	  em	  grupo	  
-‐Após	  a	  leitura	  e	  discussão	  dos	  textos	  anteriores,	  organize	  a	  turma	  em	  trios.	  
-‐Cada	  trio	  selecionará	  na	  internet,	  jornais	  e	  revistas	  diferentes	  reportagens	  sobre	  a	  crise	  da	  
água.	  
-‐As	  reportagens	  selecionadas	  devem	  trazer	  o	  olhar	  e	  a	  opinião	  de	  diferentes	  atores:	  polí2cos,	  
representantes	  de	  Ongs,	  população,	  cien2stas	  e	  acadêmicos,	  etc.	  
-‐Após	  essa	  seleção	  inicial,	  iden2fique	  os	  principais	  pontos	  de	  vista	  de	  cada	  ator.	  

Guia	  de	  execução	  da	  a2vidade:	  
1-‐	  Quem	  é	  o	  agente	  do	  discurso	  na	  reportagem?	  (pode	  haver	  mais	  de	  um).	  
2-‐	  As	  informações	  con2das	  nas	  reportagens	  selecionadas	  são	  conflitantes?	  Dê	  exemplos.	  
3-‐	  As	  reportagens	  apontam	  “responsáveis”pela	  crise	  hídrica?	  Quem	  seriam	  e	  por	  quê?	  
4-‐	  Os	  textos	  trazem	  sugestões	  de	  ações	  prá2cas	  para	  enfrentarmos	  a	  crise	  da	  água?	  De	  que	  
ordem	  são?	  Polí2cas,	  individuais,	  governamentais?	  
5-‐	  Quais	  as	  conclusões	  de	  seu	  grupo	  após	  a	  análise	  das	  entrevistas?	  Qual	  tem	  sido	  o	  papel	  da	  
mídia	  nessa	  crise?	  



Sensibilização	  



2.	  O	  modelo	  atual	  de	  produção	  e	  consumo	  é	  sustentável?	  

Água:	  porque	  é	  necessário	  tanto	  cuidado	  com	  ela?	  

Quais	  são	  alguns	  dos	  problemas	  relacionado	  sà	  água,	  criados	  pelo	  atual	  modelo	  de	  produção	  e	  consumo?	  	  

Concentração	  e	  dificuldade	  de	  acesso.	  O	  problema	  de	  disponibilidade	  de	  água	  quase	  nada	  tem	  a	  ver	  com	  escassez.	  No	  Brasil,	  as	  regiões	  
Norte	  e	  Nordeste	  são	  as	  que	  mais	  sofrem.	  Apesar	  de	  a	  Amazônia	  concentrar	  81%	  do	  potencial	  hídrico	  do	  país,	  no	  Norte	  menos	  de	  14%	  da	  
população	  urbana	  é	  atendida	  por	  sistemas	  de	  abastecimento	  sa2sfatórios.	  No	  Nordeste,	  apenas	  18%	  da	  população	  tem	  acesso	  sa2sfatório	  
à	  água.	  

Poluição.	  Segundo	  a	  ONU,	  a	  poluição	  é	  hoje	  a	  principal	  causa	  da	  redução	  dos	  volumes	  de	  água	  adequada	  para	  o	  consumo,	  com	  sérios	  
impactos	  na	  vida	  de	  cada	  um,	  na	  saúde,	  nos	  custos	  públicos	  e	  no	  meio	  ambiente.	  

Desperdício	  e	  uso	  em	  excesso.	  Nas	  cidades	  brasileiras,	  o	  maior	  desperdício	  se	  revela	  nas	  chamadas	  “perdas	  na	  rede”.	  É	  água	  que	  sai	  
limpa,	  tratada	  e	  cara	  da	  distribuidora,	  mas	  que	  não	  chega	  às	  pessoas,	  perdendo-‐se	  pela	  stubulações	  velhas	  ou	  sem	  manutenção	  das	  
empresas	  ou	  em	  instalações	  clandes2nas,	  os	  chamados	  “gatos”.	  Além	  das	  perdasnarede,	  os	  maus	  hábitos	  de	  uso	  da	  água	  também	  
contribuem	  para	  ocenário	  preocupante.	  Mais	  do	  que	  matar	  a	  sede,	  cozinhar,	  limpar	  e	  se	  limpar,	  as	  pessoas	  “bebem”	  muita	  Água	  Virtual,	  
que	  é	  aquela	  embu2da	  no	  processo	  de	  produção	  de	  produtos	  e	  serviços.	  

Aumento	  do	  custo.	  Os	  problemas	  anteriores	  levam	  ao	  aumento	  do	  custo	  da	  águatratada.	  Quanto	  mais	  água	  se	  consome,	  se	  perde,	  se	  
desperdiçaou	  se	  polui,	  mais	  será	  gasto	  para	  buscarem	  novas	  fontes	  –	  em	  geral,	  mais	  distantes	  –	  e	  para	  tornar	  potável	  volumes	  crescentes	  
de	  água	  nas	  estações	  de	  tratamento,	  volumes	  que	  serão	  desperdiçados	  e	  poluídos.	  

Adaptado	  de:	  hfp://www.akatu.org.br/Temas/Agua/Posts/Agua-‐por-‐que-‐e-‐necessario-‐tanto-‐cuidado-‐com-‐ela	  

Sensibilização	  



2.	  O	  modelo	  atual	  de	  produção	  e	  consumo	  é	  sustentável?	  

Questões	  norteadoras	  
De	  acordo	  com	  o	  texto	  produzido	  pelo	  Ins2tuto	  Akatu	  e	  a	  reportagem	  vídeo,	  
o	  modelo	  atual	  de	  produção	  e	  consumo	  pode	  ser	  considerado	  sustentável?	  
-‐Qual	  o	  papel	  do	  Estado,	  dos	  donos	  dos	  meios	  de	  produção	  e	  da	  população	  para	  
alcançarmos	  um	  modelo	  mais	  sustentável?	  
-‐Busque	  informações	  na	  internet	  sobre	  a	  chamada	  “Água	  Virtual”	  ou	  “Pegada	  Hídrica”	  
na	  produção	  de	  bens	  e	  serviços.	  	  

Sensibilização	  

hfps://www.youtube.com/watch?v=Ezk2pyndivk	  

Após	  ler	  o	  texto	  anterior,	  assista	  à	  reportagem	  a	  seguir	  



2.	  A	  Lei	  da	  Água.	  
Sensibilização	  

Assista	  ao	  trailer	  do	  filme	  

Questões	  norteadoras	  
-‐Quais	  as	  relações	  existentes	  entre	  agricultura-‐preservação	  do	  ambiente	  e	  economia?	  
-‐É	  possível	  conciliar	  produção	  e	  preservação	  dos	  recursos	  naturais,	  como	  a	  água,	  
por	  exemplo?	  Como?	  
-‐Qual	  o	  papel	  dos	  cien2stas	  na	  formulação	  de	  polí2cas	  públicas	  de	  meio	  ambiente?	  

hfps://www.youtube.com/watch?v=n3wZxYgRyWQ	  



2.	  Desafios	  e	  soluções	  
Sensibilização	  

Atores	   Desafios	  no	  uso	  da	  
água	  

Soluções	  para	  melhorar	  o	  
uso	  da	  água	  

Poder	  público	  

População	  

Ongs	  

Indústria	  

Agricultores	  

Preencha	  por	  meio	  do	  diálogo	  com	  sua	  turma	  o	  quadro	  abaixo.	  
Vocês	  podem	  acrescentar	  novos	  atores	  à	  essa	  lista	  caso	  desejem.	  



2.	  Jogo	  de	  papeis	  

-‐Após	  o	  preenchimento	  cole2vo	  da	  tabela	  anterior,	  divida	  a	  turma	  em	  grupos	  de	  igual	  
número	  de	  estudantes.	  
-‐Cada	  grupo	  representará	  um	  dos	  atores	  da	  tabela	  e	  deverá	  defender	  seus	  pontos	  de	  
vista	  com	  relação	  ao	  seu	  papel	  na	  sociedade,	  procurando	  associá-‐lo	  ao	  uso	  dos	  recursos	  
naturais,	  preservação	  do	  ambiente	  e	  desenvolvimento	  econômico.	  

1º	  momento	  
Cada	  grupo	  de	  atores	  terá	  5	  minutos	  para	  falar	  de	  suas	  a2vidades,	  sua	  importância	  para	  
a	  sociedade,	  relacionando	  sua	  fala	  à	  importância	  do	  uso	  e	  preservação	  dos	  recursos	  
naturais.	  

2º	  momento	  
Cada	  grupo	  elaborará	  uma	  pergunta	  para	  algum	  dos	  atores	  presentes	  no	  diálogo,	  o	  qual	  
terá	  5	  minutos	  para	  elaborar	  uma	  resposta.	  

3º	  momento	  
Após	  dadas	  as	  respostas,	  os	  grupos	  terão	  5	  minutos	  para	  elaborar	  uma	  fala	  baseada	  
nas	  respostas	  dadas.	  

Esse	  diálogo	  poderá	  se	  estender	  pelo	  tempo	  que	  for	  necessário	  para	  que	  diferentes	  pontos	  
de	  vista	  e	  realidades	  sejam	  expostos.	  

No	  final	  da	  a2vidade,	  iden2fiquem	  quais	  os	  principais	  desafios	  e	  soluções	  foram	  levantados	  
por	  cada	  ator	  e,	  se	  necessário,	  complementem	  a	  tabela	  da	  a2vidade	  anterior.	  

-‐Foi	  possível	  a2ngir	  um	  consenso	  com	  relação	  ao	  uso	  de	  recursos	  associado	  à	  preservação	  do	  meio	  ambiente?	  

Sensibilização	  



Ação	  



3.	  Consumo	  de	  água	  e	  comunicação	  
Ação	  

Sugestão	  de	  A>vidade	  
O	  que	  representa	  a	  conta	  de	  água	  da	  nossa	  escola?	  

1º	  momento	  
Com	  a	  ajuda	  de	  seu	  professor,	  solicite	  à	  administração	  de	  sua	  escola	  a	  conta	  de	  água	  dos	  
três	  úl2mos	  meses.	  Procure	  evitar	  a	  conta	  e	  água	  referente	  aos	  meses	  de	  férias	  escolares.	  

-‐ Qual	  foi	  o	  consumo	  médio	  mensal	  de	  água	  (em	  m3)?	  
-‐ Qual	  o	  valor	  médio	  gasto	  pela	  escola	  com	  o	  consumo	  de	  água	  (em	  R$)?	  
-‐ Qual	  o	  consumo	  médio	  diário	  de	  água	  na	  sua	  escola	  (em	  m3)?	  

-‐ 	  Quantas	  pessoas	  aproximadamente	  frequentam	  sua	  escola	  diariamente?	  
-‐ 	  Considerando	  os	  dois	  úl2mos	  dados	  ob2dos,	  qual	  o	  consumo	  médio	  de	  água	  por	  pessoa	  
(em	  m3)?	  Quantos	  litros	  (L)	  isso	  representa	  por	  pessoa/por	  dia?	  	  



3.	  Consumo	  de	  água	  e	  comunicação	  
Ação	  

2º	  momento	  
Divulguem	  para	  a	  comunidade	  escolar	  os	  números	  encontrados	  no	  momento	  anterior.	  
Essa	  divulgação	  (comunicação)	  pode	  ocorrer	  por	  meio	  de	  cartazes,	  panfletos,	  intervenções	  
em	  momentos	  de	  aula,	  por	  meio	  do	  site	  da	  escola	  ou	  blog	  organizado	  pelos	  estudantes,	  etc.	  

Paralelamente,	  organizem	  outra	  campanha	  de	  comunicação	  que	  es2mule	  a	  
corresponsabilização	  na	  redução	  do	  consumo	  de	  água	  na	  escola	  e	  em	  casa.	  

Sejam	  cria2vos	  e	  bem	  humorados.	  
Uma	  boa	  comunicação	  marca	  as	  pessoas	  e	  es2mula	  novos	  hábitos.	  	  

Sugestão	  de	  A>vidade	  
O	  que	  representa	  a	  conta	  de	  água	  da	  nossa	  escola?	  



3.	  Consumo	  de	  água	  e	  comunicação	  
Ação	  

3º	  momento	  
Em	  um	  ponto	  de	  destaque	  na	  escola,	  coloquem	  um	  cartaz	  que	  comunica	  para	  toda	  a	  
comunidade	  o	  volume	  de	  água	  consumido	  nos	  3	  meses	  antes	  do	  início	  da	  campanha.	  
Esse	  cartaz	  deverá	  ser	  atualizado	  todos	  os	  meses	  com	  os	  valores	  das	  novas	  contas,	  informando	  
a	  todos	  dos	  progressos	  ou	  retrocessos	  quanto	  ao	  consumo	  de	  água.	  

Sugestão	  de	  A>vidade	  
O	  que	  representa	  a	  conta	  de	  água	  da	  nossa	  escola?	  



3.	  Consumo	  de	  água	  e	  comunicação	  
Ação	  

4º	  momento	  
Após	  dois	  ou	  três	  meses	  do	  início	  da	  campanha,	  forme	  uma	  comissão	  interna	  com	  diferentes	  
representantes	  da	  escola:	  professores,	  coordenadores,	  alunos,	  direção,	  can2na,	  pessoal	  da	  
limpeza,	  etc.,	  os	  quais	  ficarão	  responsáveis	  por	  iniciar	  ações	  ligadas	  à	  economia	  de	  água.	  

É	  importante	  sempre	  manter	  a	  comunidade	  informada	  sobre	  todas	  as	  a2vidades	  e	  propostas	  
em	  andamento.	  A	  par2cipação	  de	  um	  grande	  número	  de	  atores	  é	  fundamental	  para	  manter	  
o	  es�mulo	  e	  envolvimento	  de	  todos.	  
Outro	  ponto	  fundamental	  é	  a	  con2nuidade	  das	  ações.	  Manter	  a	  mensagem	  viva	  e	  presente	  é	  
vital	  para	  o	  sucesso	  das	  ações.	  

-‐Quais	  foram	  os	  resultados	  da	  campanha	  durante	  3	  meses?	  
-‐Como	  melhorar	  ainda	  mais	  esses	  resultados?	  
-‐Houve	  resistências?	  Quais?	  Como	  elas	  foram	  trabalhadas?	  
-‐Como	  você	  poderia	  aplicar	  essa	  a2vidade	  na	  sua	  casa?	  	  

Sugestão	  de	  A>vidade	  
O	  que	  representa	  a	  conta	  de	  água	  da	  nossa	  escola?	  
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