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PROJETO ÁGUA: O BEM MAIS PRECIOSO 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Geografia, Matemática 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou 

global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à 

(re)formulação de conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a 

utilização de diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis., 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de 

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, atividades de 

verificação das aprendizagens, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula 

expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, elaboração de 

fichamento, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de caso, estudo de 

texto, estudo dirigido, filmes e vídeos, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos 

móveis utilizando sites, produção de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, 

projeto de pesquisa, resolução de exercícios, revisão das aprendizagens, sala de aula invertida,  
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seminário sobre temáticas em estudo, solução de problemas, teste escrito, utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

 

Recursos materiais necessários 

O material utilizado serão: revistas, jornais, livros, pesquisas na internet, cola, tesoura, 

cartolina, TNT, gravuras, papel sulfite, cópias, lápis, pincel. 

 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

• Linguagem oral e escrita:  

Leitura de textos, histórias, que falem sobre o assunto; produção individual e coletiva de textos 

e redações, poesias, histórias em quadrinhos, seminários; cruzadinhas e caça-palavras; 

atividades diversificadas envolvendo a escrita de palavras significativas sobre o assunto 

estudado. 

• Matemática:  

Situações-problema envolvendo a conta de água.  

• Geografia:  

Conversa sobre o desperdício da água nas diversas situações cotidianas. Estudo do ciclo da 

água; pesquisa de figuras que mostrem as diferenças entre a água limpa e a água poluída e 

suas doenças.  

• Arte:  

Desenho livre e de observação; recorte e colagem. 

 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação do projeto se dará através da observação das ações e dos resultados alcançados 

e da conscientização dos alunos sobre a importância da água em nossas vidas, sabendo que 

sem a mesma ficará impossível sobreviver, tornando-os mais críticos e principalmente fiscais 

do uso correto da água em suas casas, escola e em sua comunidade. Assim estaremos 

contribuindo para sua preservação. 
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