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1. Diagnóstico

A água é essencial à vida, portanto, para sua preservação, é preciso

evitar o desperdício. Desse modo, um recurso natural de extrema importância

para a sobrevivência dos seres vivos, exige ações de conscientização em

relação à seu uso, para que assim seja possível mantê-lo disponível à todos,

visto que os hábitos de consumo atuais tem tornado a água cada vez mais

escassa.

Diante dessa problemática, a Organização das Nações Unidas criou o

“Dia Mundial da Água”, comemorado no dia 22 de março. Esta data foi criada

com o intuito de alertar a população sobre a importância da preservação da

água para a sobrevivência de todos.

Além disso, este dia faz parte das datas comemorativas do calendário

ambiental da Prefeitura Municipal de Quatá.

2. Proposta

Para comemoração do Dia Mundial da Água, a Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente promoveu palestras com o tema “Dia Mundial da Água: Uso

Racional Água” nas escolas municipais. Essa escolha se deu por ser uma
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atividade que cativa a atenção dos alunos, por estarem diante de outra pessoa

além dos professores.

As palestras do Dia Mundial da Água como ferramenta de

conscientização, tiveram como objetivo fazer com que os alunos entendessem

a real importância da utilização adequada da água e a sua conservação como

um bem essencial à vida.

3. Ferramenta de Comunicação

Imagem 01 - Publicação no Facebook.

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=400184858261357&extid=CL-UNK-UNK-
UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing.

https://www.facebook.com/watch/?v=400184858261357&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=400184858261357&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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Imagem 02 - Publicação no Facebook.

Disponível em: https://www.facebook.com/1453537091605500/posts/2825429304416265/.

https://www.facebook.com/1453537091605500/posts/2825429304416265/
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Imagem 03 - Publicação no site da Prefeitura.

Disponível em: https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-
ambiente/2022/03/30/alunos-participam-de-palestra-sobre-a-importancia-da-
agua/2924?fbclid=IwAR1jx4nIuhDxFNwaeJk7nbPdSce49ji7odlTN4cOOriOOZtNXWMkEXxIyrs.

https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/03/30/alunos-participam-de-palestra-sobre-a-importancia-da-agua/2924?fbclid=IwAR1jx4nIuhDxFNwaeJk7nbPdSce49ji7odlTN4cOOriOOZtNXWMkEXxIyrs
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/03/30/alunos-participam-de-palestra-sobre-a-importancia-da-agua/2924?fbclid=IwAR1jx4nIuhDxFNwaeJk7nbPdSce49ji7odlTN4cOOriOOZtNXWMkEXxIyrs
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/03/30/alunos-participam-de-palestra-sobre-a-importancia-da-agua/2924?fbclid=IwAR1jx4nIuhDxFNwaeJk7nbPdSce49ji7odlTN4cOOriOOZtNXWMkEXxIyrs
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4. Execução

As palestras foram desenvolvidas nas Escolas Municipais de Quatá

(Imagem 04), no dia 24 de março, no período matutino e vespertino e contou

com a participação dos alunos do 4º e 5º ano.

Imagem 04 - Palestra ministrada aos alunos do 4º e 5º ano.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

A celebração do Dia Mundial da Água sucedeu com as palestras, onde

foi contextualizado o seu uso e a responsabilidade da população, apresentando

de maneira divertida os principais problemas relacionados a água e apontando

soluções que podem ser adotadas no dia-a-dia para evitar seu desperdício.

Imagem 05 - Alunos do 4º e 5º ano.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).
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Após a explicação foram gravados vídeos dos alunos, questionando

sobre os hábitos que adotariam em suas casas para evitar o desperdício de

água, tudo isso com o intuito de promover a interação das turmas diante da

importante temática dos recursos hídricos.

Neste momento (Imagem 06), os alunos relataram quais práticas de

melhoria de consumo desse recurso aplicariam em seu cotidiano,

apresentando o uso sustentável da água.

Imagem 06 - Trecho de um dos vídeos gravados com os alunos.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

5. Resultado

O resultado da atividade obteve grande êxito. Este dia ganhou

dinamismo, o que também possibilitou um maior comprometimento dos

participantes. Os alunos gostaram, conforme os seus comentários. Além disso,

o evento proporcionou o aumento da mobilização e reflexão acerca do atual

cenário dos recursos hídricos seja pela escassez, desperdício e/ou poluição.

A ação estimulou a interação dos alunos, agregando na construção

participativa da sustentabilidade. Nos vídeos os alunos puderam mostrar a

criatividade, propondo soluções práticas acerca da temática.




