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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.  

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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  2º ANO DE ESCOLARIDADE -  2010/2011

FORMAÇÃO CÍVICA  

REGISTOS PARA O TRABALHO A REALIZAR COM OS ALUNOS

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  distribuída  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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  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:

1. Será que toda essa água se pode beber? Porquê?

(Em trabalho de pares escrevam o que pensam sobre o assunto.)

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

(Em trabalho de pares escrevam o que pensam sobre o assunto.)

3. Comuniquem à turma o resultado do vosso trabalho. Podem fazer cartazes sobre 

as questões-problema.

Nome do par: _______________________________________ 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.  

1. Em trabalho de pares, observem as imagens acima apresentadas. Que mensagem  

é que elas vos transmitem (dizem)?

2.Comuniquem à turma o resultado do vosso trabalho. 

Nome do par: _______________________________________ 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: 

1. Que quantidade de água consome (gasta) a tua família mensalmente (por mês)?

(Com o apoio dos teus pais, responde a esta questão.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Como podemos poupar água em casa e na escola? Escreve alguns exemplos.

(Em trabalho de pares respondam a esta questão.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.Comuniquem à turma o resultado do vosso trabalho. 

Nome do par: _______________________________________ data: ___/___/___



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

FORMAÇÃO CÍVICA  

AVALIAÇÃO DO PROJECTO – 1º Período

“A Água no Planeta TERRA – aspectos do seu consumo e respectivos impactes”. 

No  âmbito  da  Área  Curricular  Não  Disciplinar  “Formação  Cívica”,  os  alunos  do  2º  ano  de 

escolaridade, a nível de Agrupamento de Escolas de Estarreja, no 1º Período escolar,  trabalharam 

duas temáticas que a docente considera serem de uma importância crucial no século XXI. 

Essas temáticas foram: 

 Educação Ambiental; 

 Educação para a Sustentabilidade. 

Considerando  que  as  duas  temáticas  se  encontram intrinsecamente  ligadas,  as  mesmas  foram 

abordadas e exploradas em sala de aula, numa perspectiva de Trabalho de Projecto (envolvendo 

alunos e pais/encarregados de educação) tendo como temática:  “A Água no Planeta TERRA – 

aspectos do seu consumo e respectivos impactes”. 

As questões-problema a desenvolver com os alunos e respectivas famílias, em trabalho individual, 

de pares, de grupo e/ou colectivo foram as seguintes:

 Onde existe e como está distribuída a água pelo planeta? 

 Será que toda essa água é bebível (tal qual se encontra)? 

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

 Que quantidade de água consume a tua família (do aluno) mensalmente? 

 Como podemos poupar água em casa e na escola? 

Emergentes destas questões muitas outras foram surgindo. A todas se deu resposta de uma forma 

prática, contextualizada em situações do dia-a-dia dos alunos, e clara para que fossem entendidas 

por  todos  os  alunos,  mas  também  cientificamente  correctas  para  que  não  se  criassem  ideias 

ingénuas e/ou erradas (Concepções Alternativas) nos alunos.

Terminada o estudo da mesma, assume-se que, a abordagem que foi feita, sensibilizou e motivou os 

alunos  e  respectivos  pais/encarregados  de  educação  para  o  problema  da  Sustentabilidade  do 

Planeta TERRA, que passa pela qualidade e quantidade de água que cada País/população dispõe e 

do uso sustentável que dela faz.

Os alunos tiveram oportunidades para expressarem as suas ideias prévias sobre as questões que se 

iam  colocando,  de  as  reformular  e/ou  aumentar;  de  desenvolverem  a  capacidade  de 

questionamento,  de  reflexão  e  “intervenção”  sobre  contextos  do  quotidiano,  embora  de  forma 

idiossincrática,  pois  todos  os  alunos  são  diferentes,  não  têm  todos  as  mesmas  capacidades 

cognitivas, nem o mesmo  grau de responsabilidade e maturidade.
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FORMAÇÃO CÍVICA  

No  entanto,  de  forma  muito  positiva,  todos  os  alunos  participaram  em  todas  as  actividades 

realizadas no âmbito do projecto.

A recepção ao mesmo da parte de alguns pais/encarregados de educação permitiu momentos de 

extrema relevância não só para os produtos finais dos alunos, mas também para a sua motivação 

em torno das questões que foram sendo levantadas, discutidas e trabalhadas, dentro e fora da sala 

de aula.

O balanço que a  docente  faz do trabalho dos alunos é extremamente positivo,  embora não se 

considere que a temática tenha sido esgotada, até pelo facto de se estar a trabalhar com alunos do 

2º ano de escolaridade. É vontade expressa da docente, em anos posteriores, voltar a trabalhar a 

mesma temática, quer seja no âmbito da área de Formação Cívica, Estudo do Meio, Ciências ou 

outra, de forma interdisciplinar e transdisciplinar, a exemplo do que foi feito neste pequeno período 

de tempo (1º Período escolar).

Como exemplo do empenho dos alunos e do trabalho realizado, apresentam-se, de seguida, alguns 

dos produtos dos alunos e afins.

Questão-problema: Onde é que existe água no planeta TERRA?

Levantamento  das  ideias  prévias  dos  alunos  e  posterior  trabalho  de  pesquisa  recorrendo  a 

diferentes fontes.

Trabalhos iniciados na escola e depois continuados em casa com o apoio da família (facto que se 

considera importante pois tornou mais estreita a ligação escola/família, ao mesmo tempo que fez 

Imagens retiradas de: www.google.pt/images?hl=pt-PT&q=a+água+no+planeta+terra (15/09/10)

http://www.google.pt/images?hl=pt-PT&q=a+%C3%A1gua+no+planeta+terra


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

FORMAÇÃO CÍVICA  

com que os alunos sentissem que a família se preocupava e acompanhava o seu percurso escolar).

Exemplos  de  trabalhos realizados  através da pesquisa 

dos alunos (em casa, pois na sala não tínhamos acesso 

à Internet:

Livros e outros materiais trazidos pelos alunos para serem lidos e trabalhados em sala de aula.
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Questão-problema: Como está distribuída a água pelo planeta? Será que a sua distribuição é  

igual por todos os países?

Em cima dois trabalhos de dois alunos, bem diferentes. 

Em baixo o trabalho realizado por um aluno, com o apoio da mãe, e que serviu para ser o próprio 

aluno a dar uma “aula” ao colegas, como se pode ver na imagem abaixo.
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FORMAÇÃO CÍVICA  

Questões:problema: 

1. Será que toda essa água se pode beber? Porquê?

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

Questões problema: 

1. Que quantidade de água consome (gasta) a tua família mensalmente (por mês)?

2. Como podemos poupar água em casa e na escola? Escreve alguns exemplos.
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A exploração destas duas questões promoveu a realização de uma discussão/debate dobre as 

famílias “mais gastadoras” e a sua exploração no âmbito da matemática.

Foi extremamente interessante ver alunos, que ainda não tendo trabalhado a numeração até ao 

milhar,  a  tentar  e  conseguir  ler  números  com  dezenas  de  milhar.  Claro  que  ter  a  noção  da 

quantidade de cada número ainda é muito difícil para estes alunos. 

Para “encerrar” o estudo da temática em sala de aula, 

foi  elaborado  um  registo  para  os  alunos,  o  qual 

continha três imagens de situações de seca e de falta 

de água/dificuldades de acesso a um bem que sendo 

um património da Humanidade e, por isso mesmo, um 

bem  que  é  de  todos,  deve  ser  usado  com 

responsabilidade e civismo.

Pretendia-se  com  este  trabalho  que  os  alunos 

observassem as imagens e as comentassem. 

Esta situação deu origem a diferentes debates em sala 

de aula que, embora diferente de aluno para aluno, foi 

passível  de  promover  a  consciência  cívica 

relativamente a assuntos actuais, e pelos quais todos 

somos  responsáveis.  E  é  bem  cedo  que  devemos 
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começar a lidar com eles.

De  forma  a  que  os  alunos  compreendessem  a  importância  da  água  no  planeta  foram  sendo 

referenciados e lidos excertos de alguns documentos e aspectos neles constantes, entre os quais se 

salienta  “A carta da água” e a “Carta da Terra para Crianças” (documentos que se encontram em 

sala de aula e que ainda são consultados pelos alunos) . 

Foram também passados em sala de aula alguns vídeos que evidenciavam contrastes na utilização 

da água, assim como da sua distribuição pelo planeta e cuidados a ter com a mesma.

À medida que a temática ia sendo desenvolvida em sala de aula, trabalhos dos alunos iam sendo 

colocados no blogue da turma 2ºA_construindosonhosesaberes, para que os pais e encarregados 

de educação pudessem acompanhar o desenvolvimento da temática.

Ao longo do trabalho realizado os alunos revelaram que a resposta a todas as questões que foram 

sendo levantadas os deixou sensibilizados para com o Ambiente Natural e a sua protecção (neste 

caso  a  “Água  no  Planeta  TERRA  e  questões  relacionada  com  a  problemática  da  sua 

Sustentabilidade”).

Perante o atrás exposto, a docente assume que as actividades realizadas com os alunos foram 

passíveis  de  contribuírem  para  o  desenvolvimento  das  capacidades  previamente  definidas, 

nomeadamente:

 Capacidade para participar na reflexão e debate sobre temas diversos e problemas do meio 

circundante;

 Desenvolvimento da consciência cívica (trabalhos em equipa, cooperação, partilha, espírito 

crítico);

 Desenvolvimento do poder de comunicação.
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