
 

 
 

1º CICLO - FICHA DE ATIVIDADES: CALENDÁRIO POUPA-GOTAS 

ATIVIDADE Nº 7 
 
>Temática: A escassez e o uso eficiente da água doce. 
 
> Objetivo: Aprender a importância da água doce e a necessidade de a não desperdiçar. 
 
> Atividade: Criação de um calendário sobre a água doce. 
 
> Material necessário: Doze folhas de papel A3, material de desenho, régua, furador e duas 
argolas de metal. 
 
> Preparação e desenvolvimento 
1. Debata com os alunos a importância da água doce para o ser humano (o nosso corpo é 
constituído por 70% de água; não aguentamos sem água mais de uma semana, sem água os 
alimentos não se cultivam etc.). Lembre-lhes que a água é escassa (a água não aumenta e só 
podemos utilizar 1% de toda a água existente no planeta), que existem muitos lugares no mundo 
onde têm de a ir buscar a quilómetros de distância e que há ainda outros sítios onde nem existe, 
por causa das secas prolongadas. Lembre-lhes que o problema da escassez e da falta de acesso à 
água é uma situação grave, que preocupa todos os governantes. 
 
2. Proponha à turma a criação de um calendário para o ano 2004, integrando uma lista com as 
12 regras (uma por cada mês) mais importantes para ajudar a poupar água. 
 
3. Depois de terem decidido sobre quais as doze melhores regras, distribua uma folha de papel 
por cada dois alunos. Sorteie um mês e uma regra por cada grupo. Escolha com eles a melhor 
forma de distribuir graficamente na página o nome do mês, a ilustração, a frase da regra e os 
números correspondentes aos dias do mês. 
 
4. No final, fazem-se dois furos e aplicam-se duas argolas (que se podem abrir) para se poder 
virar a página de cada mês sem problemas. 
 
5. Todos os meses é lembrada uma regra e é discutida a experiência de cada aluno na respetiva 
aplicação. 
 
> Ir mais longe 
Fotocopiar o calendário e distribuir exemplares na escola. Oferecer cópias aos pais. 


