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Livros e vídeos 

sobre Água 

 

 

 

 
 

 

Para alcançar as metas deste ODS, precisamos 

de uma mudança coletiva nos padrões de 

consumo e produção, buscando a redução da 

pegada ecológica global sobre o meio 

ambiente. Isso significa que tanto empresas 

quanto governos precisam empregar esforços 

para um uso cada vez mais eficiente dos 

recursos naturais. O mesmo vale para os 

consumidores, que podem adotar estilos de 

vida que estejam em mais harmonia com o 

meio ambiente. Isso passa pela valorização de 

uma vida menos consumista e hábitos como 

reciclagem e reúso de materiais. 

 

consumo responsável
Assegurar padrões de produção e  

de consumo sustentáveis
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ATIVIDADE 

A proposta é utilizar vídeos ou livros para 

abordar a importância da água para o 

equilíbrio ambiental e para a vida de todos os 

seres do planeta. 

Vídeos: após a exibição, proponha um debate 

com os participantes e faça perguntas para 

estimular a reflexão (veja na lista de recursos 

necessários uma sugestão de livro para ser 

usado como referência pelo facilitador). 

Depois, proponha que eles realizem o desafio 

sugerido abaixo, de acordo com o que for 

mais adequado para o público da sua ação. É 

interessante organizar esta atividade junto 

com o professor de geografia. 

1. Observar, durante uma semana, quanto lixo 

encontrou jogado pela rua, que durante as 

chuvas poderia ser carregado para bueiros e 

rios da cidade. Observar também cenas de 

desperdício de água, de alimentos ou de 

pessoas vivendo sem saneamento básico. Eles 

deverão registrar por foto (celular) ou relato 

(anotar) o que chamou a atenção.  

2. Com a aprovação da direção da escola, criar 

um site ou blog para que os alunos postem 

fotos e fatos que expressam o que viram e o 

que poderia ser feito para reverter essa 

situação. 

Livros: organize uma roda de leitura e, 

enquanto estiver lendo, faça perguntas que 

estimulem as crianças a verbalizarem o que 

pensam sobre o assunto. 

MONTE SEU CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Apresentação e 

planejamento da ação. 

[                ] PASSO 2: Organização da ação, 

incluindo a preparação do facilitador 

e dos recursos necessários. 

[                ] PASSO 3: Realização da ação. 

[                ] PASSO 4: Divulgação e registro da 

atividade no portal do PEB. 

PÚBLICO RECOMENDADO 

Conte com a ajuda da escola para avaliar a 

adequação do material à idade das turmas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Vídeos:  

→ A ONU Brasil disponibiliza uma 
série de vídeos sobre água em 
seu canal no YouTube. 

→ Campanha da WWF: Plástico 
Vale Ouro. 

• Livros:  

→ O Livro do Planeta Terra, de Todd Parr 

→ 10 livros que ensinam as crianças a 
cuidar do planeta 

→ 7 livros que ensinam a proteger o meio 
ambiente 

• Referência para o facilitador: Livro das 
Águas, da WWF (disponível para download) 

• Outras sugestões de atividades: Guia de 
Atividades do Programa Água para Vida, Água 
para Todos, da WWF (disponível para 
download). 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLUZOt6bFc2fgtpvn08AVOiv4zTY49-INR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUZOt6bFc2fgtpvn08AVOiv4zTY49-INR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUZOt6bFc2fgtpvn08AVOiv4zTY49-INR
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/programa_marinho/plasticovaleouro/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/programa_marinho/plasticovaleouro/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/10-livros-que-ensinam-seu-filho-a-cuidar-do-planeta/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/10-livros-que-ensinam-seu-filho-a-cuidar-do-planeta/
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https://revistafabulas.com/2015/11/06/sete-livros-que-ensinam-a-proteger-o-meio-ambiente/
https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/index.cfm?uNewsID=2986
https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/index.cfm?uNewsID=2986
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