
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA   
  2º ANO DE ESCOLARIDADE -  2010/2011

FORMAÇÃO CÍVICA  

TEMA: SUSTENTABILIDADE NA TERRA

SUB-TEMA: A água no planeta TERRA – aspectos do seu consumo

e respectivos impactes.  

Actividades/questões-problema a desenvolver com os alunos e respectivas famílias em 

trabalho individual, de pares, grupo e/ou colectivo. 

! Onde existe e como está distribuida a água no planeta?

! Será que toda essa água se pode beber?

! Além de a beber, o ser humano utiliza água para quê?

! Que quantidade de água consome a tua família mensalmente?

! Como podemos poupar água?
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA   
  2º ANO DE ESCOLARIDADE -  2010/2011

FORMAÇÃO CÍVICA  

TEMA: SUSTENTABILIDADE NA TERRA

SUB-TEMA: A água no planeta TERRA – aspectos do seu 

consumo e respectivos impactes  

Questão-problema: Onde é que existe água na TERRA?

1. Através de desenhos (ou frases) representa (diz) o pensas sobre o assunto?

2. Agora com a tua família confirma o nome de locais onde podes encontrar água no 

planeta TERRA. (Podes identificar esses locais com pequenas frases ou com desenhos).

3.  Comunica  à  turma o  resultado  do  teu  trabalho  e  compara-o  com o  dos  teus 

colegas. Podes também fazer cartazes sobre a questão-problema.

Nome: ___________________________________________________ data: ___/___/___
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA   
  2º ANO DE ESCOLARIDADE -  2010/2011

FORMAÇÃO CÍVICA  

TEMA: SUSTENTABILIDADE NA TERRA

SUB-TEMA: A água no planeta TERRA – aspectos do seu 

consumo e respectivos impactes  

Questões-problema: Como  está  distribuida  a  água  pelo 

planeta? Será que a sua distribuição é igual por todos 

os países?

1. Em trabalho individual (ou de grupo) diz o pensas sobre o assunto?

2.  Individualmente  ou  em trabalho  de  grupo  (e  com o  apoio  da  tua  família)  faz 

alguma pesquisa sobre as questões. Depois, com o apoio da professora responde às 

questões que te foram colocadas. 

3.  Comunica  à  turma o  resultado  do  teu  trabalho  e  compara-o  com o  dos  teus 

colegas. Podes também fazer cartazes sobre as questões-problema.

Nome:_____________________________________________ data: ___/___/___
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