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6 Catálogo de materiais didáticos com o tema água para educação básica

A água é um bem essencial à vida. Ela nos serve de muitas manei-
ras e está presente em todas as nossas atividades. No Brasil é 
comum a percepção de que a água é um recurso abundante, 

entretanto, as crises vividas nos últimos anos têm demonstrado o 
quanto é importante construir uma nova cultura da água.

É a educação que pode transformar essa percepção cultural de abun-
dância e de desperdício da água para uma atitude de responsabilidade 
e compromisso com a gestão de um recurso natural limitado. 

Para promover uma nova cultura de relação com a água é preciso que 
esse tema seja tratado em todos os níveis de formação, no ensino for-
mal e não formal. A escola é um local privilegiado para fomentar a cria-
ção dessa nova cultura da água.

Nesse sentido, a Agência Nacional de Águas, o Ministério do Meio 
Ambiente, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES, o Ministério da Educação e a Agência Reguladora de 
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito federal - Adasa se uni-
ram para levar às escolas de todo o País esse catálogo com materiais 
didáticos sobre o tema água.

São mais de cem materiais produzidos pelos governos federal e distri-
tal e por diversas instituições de ensino superior, testados em escolas 
e que agora chegam como ferramentas aos professores para que esse 
tema seja ali trabalhado.

ApReSeNtAçãO
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Tratar de água nesse momento é ainda mais oportuno devido à realização 
do 8º Fórum Mundial da Água no Brasil, o maior evento do Planeta sobre 
o tema água, que vai mobilizar pessoas do mundo todo para promover a 
conscientização, construir compromissos políticos e provocar ações em 
temas críticos relacionados à água para facilitar a sua conservação, pro-
teção, desenvolvimento, planejamento, gestão e uso eficiente, em todas 
as dimensões, com base na sustentabilidade ambiental, para o bene-
fício de toda a vida na terra. A realização do 8º Fórum Mundial da Água 
em Brasília justifica o envolvimento da ADASA no Programa Educação 
Cientifica e Ambiental sobre Água e o compartilhamento dos materiais 
didáticos nesse Catálogo.

Por fim, é também nesse contexto que o Órgão Gestor da Política 
Nacional de Educação Ambiental, formado pelo Ministério da Educação 
e Ministério do Meio Ambiente, se propôs a realizar a V Conferência 
Infanto juvenil pelo Meio Ambiente com o tema Vamos Cuidar do Brasil 
Cuidando das Águas, estimulando que as escolas de todo o País se envol-
vam com o tema água.

Esperamos que esse catálogo possa servir de inspiração aos professores 
de todo o País para que possam juntos ajudar a construir uma nova cul-
tura de responsabilidade e compromisso com a gestão de um bem tão 
precioso que é a água. 

Ministério da Educação | Ministério de Meio Ambiente

Agência Nacional de Águas | CAPES | ADASA
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COMO UtIlIzAR  
eSSe CAtÁlOgO

A primeira parte deste catálogo apresenta aos professores oportunidades de 
formação e materiais didáticos desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente 
– MMA, pela Agência Nacional de Águas – ANA e pela Agência Reguladora de 
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, a saber:

4 (quatro) cursos a distância pertencentes a temas que envolvem 
água, educação ambiental, participação e juventude;

1 (um) jogo eletrônico;

18 (dezoito) animações (vídeos de curta duração) sobre temas 
diversos ligados a recursos hídricos;

1 (uma) revista virtual – fichário do educador ambiental;

1 (um) acervo de textos jornalísticos com informações sobre água. 

As informações relativas a esses cursos e materiais estão acompanhadas dos links 
e endereços eletrônicos pertinentes a cada um deles.

A segunda parte deste catálogo apresenta materiais didáticos voltados para edu-
cação básica (ensino fundamental I e II e ensino médio) que foram produzidos 
por universidades selecionadas por meio de um Edital CAPES/ANA. São diversos 
tipos de materiais, entre eles, vídeos, textos, roteiros de aulas, histórias em qua-
drinhos, jogos eletrônicos, plataformas e programas digitais, cartilhas, jogos de 
cartas e tabuleiro. 

primeirA pArte

SeGUNDA pArte
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As principais informações estão disponíveis para consulta neste 
catálogo, acompanhadas dos links que dão acesso ao material.

Os materiais aqui apresentados, dentre outros, também podem ser 
acessados diretamente no ConheceRH – Acervo Educacional sobre 
Água, o repositório virtual de materiais didáticos da ANA, disponível 
em http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/

Este catálogo vem acompanhado de um pen drive com seu 
respectivo e-book. E sempre que o texto indicar, há material 
adicional disponível.

No intuito de facilitar a busca por algum tema ou assunto, esta 
publicação conta ainda com um índice remissivo, que indica a(s) 
página(s) no texto onde aparecem a(s) palavras. As buscas poderão 
ser feitas por conceitos como bacia hidrográfica, ciclo da água; ou 
por tipo de material vídeos, jogos, etc.





Oportunidades 
de Formação e 

Materiais Didáticos 
Desenvolvidos pela 
ANA, MMA e Adasa

pRIMeIRA pARte



12 Catálogo de materiais didáticos com o tema água para educação básica

OpOrtunidade de FOrmaçãO 
Cursos a DistânCia

Água em Curso | multiplicadores 
Carga horária: 40 horas

Público-alvo:
Professores, formadores de opinião e sociedade em geral.

Objetivo: 
Aplicar metodologias de ensino com enfoque participativo a respeito do con-
sumo sustentável da água com vistas à mobilização do público jovem.

Principais Tópicos 
Módulo 1: Água: consumo sustentável e seus usos múltiplos; 
Módulo 2: Situação dos recursos hídricos no Brasil; 
Módulo 3: Todos Juntos pela água; 
Módulo 4: Casos de sucesso no cuidado com a água.

Disponível no e-book  

Site: http://capacitacao.ana.gov.br
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Água em Curso | jovens 
Carga horária: 12 horas

Público-alvo:
Jovens e sociedade em geral.

Objetivo:
Compreender a importância da água como recurso imprescindível no coti-
diano das pessoas, com vistas à adoção de atitudes responsáveis no seu uso 
e conservação.

Principais Tópicos
Módulo 1: Água: consumo sustentável e seus usos múltiplos;
Módulo 2: Situação dos recursos hídricos no Brasil;
Módulo 3: Todos Juntos pela água.

Metodologia:
Este curso é disponibilizado na modalidade a distância, via internet, por meio da 
plataforma Moodle. É um curso autoinstrucional (sem tutoria), ou seja, o aluno 
navega livremente, ao longo da vigência do curso, pelos conteúdos sequencia-
dos por módulos, sem auxílio e/ou orientação de tutor. O curso dispõe de exercí-
cios de revisão em cada módulo e de uma avaliação final, na qual será necessário 
atingir a pontuação mínima de 60% para aprovação e obtenção de certificado.  
Além disso, há uma pesquisa de satisfação, onde o aluno poderá fazer elogios e/
ou sugestões ao curso.

Site: http://capacitacao.ana.gov.br
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OpOrtunidade de FOrmaçãO 
Cursos a DistânCia

Educação Ambiental e Água 
Carga horária: 60 horas

Público-alvo: 
Gestores, educadores ambientaise atores sociais que 
lidam com a temática.

Objetivo:
Oferecer insumos teórico-conceituais que versam sobre a interface entre 
Água e Educação Ambiental para integrantes do SINGREH e para membros 
de estruturas e espaços que atuam com processos educativos em gestão de 
águas e, com isso, contribuir com o fortalecimento da participação social e da 
governança democrática e sustentável da água.

Principais Tópicos
Módulo 1: Somos água desde sempre...
Módulo 2: Educação ambiental e gestão de águas: aspectos legais, institucio-

nais e integração de políticas como resposta à crise socioambiental.
Módulo 3: Educação Ambiental e participação social: itinerários para uma gover-

nança democrática e sustentável da água.

Acesso: http://ead.mma.gov.br/
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Juventudes, Participação  
e Cuidado com a Água 

Carga horária: 30 horas  

Público-alvo: Juventudes em geral.

Objetivos: 
Estimular a percepção acerca do potencial da Educação Ambiental na qualifica-
ção dos processos dialógicos e participativos das políticas das políticas hídricas;
Enfatizar a importância da ação coletiva, da atuação em rede e da cooperação 
no cuidado com a água;
Instrumentalizar os educandos para a aplicabilidade nas políticas hídricas e 
demais iniciativas correlatas nos seus respectivos campos de atuação.

Principais Tópicos 
Aula 1: Água: elemento essencial à vida no Planeta Azul;
Aula 2: Territorialidade hídrica, a perspectiva ecossistêmica da Bacia hidro-

gráfica, identidade e sentido de pertencimento;
Aula 3: Juventudes e perspectiva de transformação da realidade no cuidado 

com a água;
Aula 4: O arcabouço institucional e as instâncias participativas de recursos hídricos;
Aula 5: A Educação Ambiental: Sustentabilidade e democracia no contexto da 

gestão da água.

Acesso: http://ead.mma.gov.br/
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Materiais didáticos (aNa, MMa e adasa) 
jogo eletrônico

Água em Jogo 
 
Público-alvo: jovens e sociedade em geral.  

O que é o Jogo?
O jogo “Água em jogo”, simula os impactos das 
ações do homem sobre os recursos hídricos de 
uma bacia hidrográfica. O desafio lançado é 
garantir que água em quantidade e de quali-
dade seja distribuída de maneira adequada, a 
fim de atender as necessidades das áreas resi-

denciais, industriais, comerciais e rurais, e, além disso, garantir o abasteci-
mento para as futuras gerações.

Essa atividade foi pedagogicamente desenvolvida para ser aplicada em sala 
de aula. Para o professor é uma oportunidade de trabalhar temas como “água” 
e “meio ambiente” de maneira atrativa, por envolver linguagem lúdica e o uso 
de recursos tecnológicos, em especial a gameficação.

Qual o objetivo do jogador?
O jogador é desafiado a gerenciar, de forma sustentável, os recursos hídri-
cos de uma bacia hidrográfica. Dessa forma, pretende-se conscientizar o 
público, a respeito dos conflitos e dificuldades relacionados ao uso e con-
servação das águas, despertando o interesse no assunto e formando novas 
lideranças entre os jovens.

 Qual a dinâmica do jogo?
O jogo terá duração de 30 minutos, tempo no qual são representados 4 anos 
fictícios. Ao longo desse tempo, a cidade está crescendo e a demanda por 
água também. Por isso, seu desafio é garantir:
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•	 Água em Quantidade: seca e escassez não é legal, não deixe faltar água;
•	 Água em Qualidade: não basta ter água, ela precisa ser boa para con-

sumo e demais usos;
•	 Dinheiro em caixa: sem dinheiro, você não consegue fazer melhorias.

Qual a mecânica do jogo?
A mecânica do jogo é a tomada de decisão, ou seja, o jogador será colocado 
frente a conflitos e terá que realizar análises, optando pelo que traga os melho-
res resultados.  A cidade é formada por áreas residenciais, comerciais, indus-
triais, rurais, de irrigação, de lazer e de preservação. Muitos investidores estão 
querendo investir na cidade e você, como gestor da água, terá que auxiliar na 
escolha dos melhores empreendimentos. Para analisar o melhor empreendi-
mento para a área, são utilizados os seguintes indicadores:

•	 Consumo: quantidade de água utilizada pela área;
•	 Retorno: quanto da água consumida retorna para o meio ambiente;
•	 Poluição: danos causados à qualidade água; 
•	 Arrecadação: valor recebido pelo uso da água. 

Além disso, o jogo tem:
•	 Ferramentas de gestão: Fiscalização, Outorga, e Cobrança; 
•	 Investimentos (atitudes): Mata ciliar, Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETEs), e Barraginha;
•	 Eventos Inesperados, tais como, estiagem e inundações.

Acesso: http://capacitacao.ana.gov.br
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Materiais didáticos (aNa, MMa e adasa) 
AnimAções

Animações
 
O que são?
São vídeos educacionais produzidos como um importante instrumento de 
mediação pedagógica e de informação à sociedade em geral. Isto porque, 
diferentes linguagens facilitam no complexo processo de ensino-aprendiza-
gem. Portanto, possibilitam ampliar as estratégias de capacitação em confor-
midade com as diversas características dos atores. 

Objetivo 
Ampliar o uso de diferentes mídias, como alternativas de comunicação, sobre-
tudo com os jovens, e que contribuam para o desenvolvimento dos alunos e 
demais membros da sociedade. Para esse fim, são disponibilizados um con-
junto de 18 animações com temas afetos aos recursos hídricos. Esses vídeos 
têm como objetivo facilitar, de maneira lúdica e moderna, a motivação para 
a aprendizagem e a busca da compreensão crítica dos conteúdos além de 
incentivar o aluno para a pesquisa. 
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CoNheçA A ANA

ComitêS De BACiA hiDroGráfiCA: 
o qUe é e o qUe fAz?

A Lei DAS áGUAS  
Do BrASiL

CApACitAção pArA A GeStão  
De reCUrSoS híDriCoS: 
o pApeL DA ANA

TíTUlOS DAS ANIMAçõES:

pLANoS De reCUrSoS 
híDriCoS e o eNqUADrAmeNto 
De CorpoS D´áGUA

A oUtorGA De Direito De USo  
De reCUrSoS híDriCoS
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Materiais didáticos (aNa, MMa e adasa) 
AnimAções

o CiCLo DA áGUA (hiDroLóGiCo)

NoSSA áGUA: SABer USAr  
pArA Não fALtAr

áGUAS SUBterrâNeAS

USoS múLtipLoS

A ANA e A ALoCAção NeGoCiADA 
DA áGUA

A CoBrANçA  
peLo USo DA áGUA
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Acesso: https://www.youtube.com/user/anagovbr
https://goo.gl/NGkqA7

Disponível no e-book  

CoNjUNtUrA DoS reCUrSoS 
híDriCoS No BrASiL

reDe hiDrometereoLóGiCA 
NACioNAL

o qUe é UmA SALA De SitUAção?

A SeGUrANçA De  
BArrAGeNS No BrASiL

A áGUA e AS mUDANçAS 
CLimátiCAS

A ANA e o proGrAmA  
proDUtor De áGUA
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Materiais didáticos (aNa, MMa e adasa) 
revista virtual

Coleciona MMA 

O COlECIONA - Fichário do Educador Ambiental - 
é uma revista virtual produzida pelo Departamento 

de Educação Ambiental/Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente que tem o objetivo de fornecer 
informações, textos, experiências na área de educação ambiental. Essa ferra-
menta serve de subsídio para todos que atuam na área e é construída pela 
junção de uma série de olhares, opiniões, diante de um tema ambiental 
específico. 

Existem duas categorias de textos para o fichário: “Textos para pensar” e 
“Ações e Projetos”, sendo a primeira mais abrangente, com foco na reflexão, 
e a segunda, voltada ao compartilhamento de experiências exitosas, envol-
vendo o tema.

O Coleciona de nº8, de 2009, foi dedicado ao tema “Água” e a 15º edição 
traz novamente o tema “Educação Ambiental e Água”. Nessa edição bus-
cou-se principalmente textos informativos e ao mesmo tempo críticos, que 
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auxiliem o trabalho educativo e que explorem o tema central em qualquer 
uma de suas dimensões: ambiental, econômica, social, cultural, trazendo à 
tona a relevância de tratá-lo em processos formativos, perpassando assun-
tos como proteção, desperdício, crise hídrica, uso, gestão, água e cultura, 
água e espiritualidade, etc. 

O Coleciona é aberto para que as pessoas especialistas e envolvidas com a 
temática proposta possam submeter seus textos. Esses textos passam por 
alguns critérios e parâmetros quantitativos e qualitativos, divulgados pre-
viamente no site (coleciona.mma.gov.br). Podem ser antigos ou novos, já 
publicados ou não, desde que o conteúdo seja pertinente ao tema e aos 
objetivos da revista virtual. 

Para submetê-los ao coleciona basta enviá-los por e-mail (coleciona@mma.gov.br). 
Reforçaremos em todo o ambiente virtual e na publicação em pdf, que as 
opiniões que constam no material não refletem, necessariamente, a posi-
ção do Ministério do Meio Ambiente sobre a temática abordada, sendo cada 
texto de responsabilidade de seus autores. Além disso, os créditos dos auto-
res serão citados na apresentação dos conteúdos. 

Acesso: http://coleciona.mma.gov.br/
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Materiais didáticos (aNa, MMa e adasa) 
Mostra de Produção audiovisual

Circuito Tela Verde 

O Circuito Tela Verde - CTV promove 
regularmente a Mostra Nacional de 
Produção Audiovisual Independente, 
que reúne vídeos com conteúdo socio-
ambiental.  São diversos vídeos dispo-
níveis que podem ser acessados e transmitidos gratuitamente. 

Em comemoração aos 20 anos da Lei das Águas, no dia 22 de março de 2017, Dia 
Mundial da Água, foi lançada uma edição especial sobre o tema Recursos Hídricos, 
que reúne vídeos com conteúdo que permite ao educador ambiental trabalhar 
uma série de assuntos relacionados: energias renováveis, usos múltiplos da água, 
poluição das águas, mobilização social, reúso e aproveitamento, etc.

Esse CTV especial tem o objetivo de subsidiar e inspirar os educadores 
ambientais nas suas atividades rotineiras, para que possam ampliar o alcance 
de sua ação pedagógica, estimulando reflexões críticas e despertando mais e 
mais pessoas para as necessidades de transformações relacionadas ao meio 
ambiente, em especial, ao cuidado com as águas

Disponível no e-book  

Acesso: http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao/ 
                 circuito-tela-verde



25Catálogo de materiais didáticos com o tema água para educação básica

Materiais didáticos (aNa, MMa e adasa) 
acervo jornalístico

Sala de Leitura e acervo 
de textos jornalísticos  
com tema água
Sala de Leitura reúne artigos jornalísticos, com tema água, compilados em 
módulos para abordar uma questão específica. Cada conteúdo é acompa-
nhado por um roteiro de leitura e três perguntas que orientam os debates. Os 
textos que compõem os módulos são contextualizados; problematizados; atu-
alizados; informativos, analíticos e/ou opinativos; linguagem simples, direta e 
clara; ilustrados com fotos, infográficos e diagramas. 

O Projeto Sala de Leitura foi concebido para ser aplicado nas escolas do 
Distrito Federal. Entretanto, devido seu formato facilmente aplicável e repli-
cável, acessível para estudantes a partir do 8º ano do ensino fundamental até 
o 3º ano do ensino médio, pode ser adaptado às diferentes regiões do país. 
Sugere-se a seguinte metodologia de aplicação: leitura de matérias jornalísti-
cas seguida pelo debate dos alunos em grupos. Nesse formato o desenvolvi-
mento das atividades deve acontecer em no máximo 50 minutos de duração.

O acervo do Projeto Sala de Leitura soma mais de 75 módulos, com três textos 
distintos para cada um, e representa um repositório constantemente reno-
vado de informações sobre a água aberto a toda a comunidade.

Disponível no e-book  

Esse projeto é fruto da cooperação técnica entre a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) no âmbito do 8º Fórum 
Mundial da Água (8º FMA), que acontece em março de 2018, em Brasília. 





SegUNDA pARte

Materiais 
produzidos por 
universidades 
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MAteRIAIS pRODUzIDOS 
pOR UNIveRSIDADeS 

o s materiais didáticos aqui apresentados resultam de proje-
tos apoiados pelo Edital ANA -CAPES/DEB, que deu origem 
ao Programa de Apoio à Produção de Material Didático para 
a Educação Básica - Projeto Água.

A finalidade do edital foi selecionar projetos que tivessem como objeto a 
produção de material didático sobre o tema Água e que se destinassem 
a contribuir com o processo de ensino/aprendizagem e com o desenvol-
vimento de conteúdos educacionais para uso nas escolas de educação 
básica, no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio.  

O edital recebeu mais de 160 projetos, foram classificados 72 e por fim, 
foram apoiados 40 projetos, ou seja, 40 novos materiais didáticos com o 
tema água para a educação básica foram produzidos.

Entre os temas desenvolvidos nos materiais didáticos produzidos, des-
taca-se a questão da sustentabilidade, da preservação e da poluição da 
água, da conscientização para o uso racional da água, da gestão dos 
recursos hídricos e sua relação com a cidadania.

São materiais de diversas naturezas (vídeos, e-books, cartilhas, planos 
de aula, jogos de cartas, jogos eletrônicos, livros, etc.), de caráter inter-
disciplinar, que visam contribuir para o exercício da prática pedagógica 
em conteúdos relacionados ao tema água. 

Trata-se de objetos educacionais abertos que serão disponibilizados no 
formato de mídias adaptáveis para uso em repositórios online e/ou em 
rádio, TV, Internet, dispositivos móveis (tabletes e celulares). 
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Alguns projetos desenvolveram mais de um material, que pode compor 
ou não, um kit didático, contendo, por exemplo, cartilha, vídeo, jogo, etc.

São muitas opções para se trabalhar o tema água dentro e fora 
da escola. 

Um breve resumo dos projetos e de seus respectivos materiais 
está disponível nas próximas páginas.

Os materiais didáticos comentados encontram-se no pen 
drive anexo a este catálogo e também no ConheceRH – Acervo 

Educacional sobre Água da ANA (http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/). 
Alguns materiais estão disponíveis em sites específicos, na internet. 
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Vídeos e RoteiRos de AulAs

Águas sentidas e  
sentidos compartilhados

VídEo

Série de 5 programas documentais que 
levam para a sala de aula a diversi-
dade de usos e sentidos da água no 
cotidiano. Cada um dos cinco episó-

dios é um mergulho em vozes de diferentes lugares: de norte a sul, das len-
das às ciências, dos casos aos acasos, da música à poesia, do erudito ao 
popular, da rua à praça, da universidade a cidade, do rio ao mar. Além disso, 
os episódios buscam explorar abordagens multidisciplinares sobre o tema, 
tanto nos anos finais do Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.

EnCArTE

Encarte destinado aos professores e às professoras 
referente ao conjunto dos cinco documentários do 
material didático denominado “Águas Sentidas e 
Sentidos Compartilhados - A conjuntura dos recur-
sos hídricos contextualizada por diferentes vozes”.

Público-alvo: Ensino Fundamental II, Ensino Médio
Instituição autora: Universidade Federal de Roraima – UFRR
Contato: wagner.dias@ufrr.br
link: https://centauri.ipiranga.unesp.br/dspace/handle/ana/228
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Água e comunidade: 
construindo soluções 
sustentáveis
BOx
O box é composto por uma cartilha de Educação Ambiental (EA), por quatro 
vídeos de apoio, do tipo tutorial, e um jogo de tabuleiro.

CArTiLhA 

A cartilha é dividida em quatro capítulos, que dão o 
aporte teórico e literário ao projeto: 
Capítulo 1: O caminho das águas: Ciclo hidrológico  
                       e meio ambiente;
Capítulo 2: A captação e o abastecimento de água;
Capítulo 3: O valor, custo e o consumo da água;
Capítulo 4: Economia e reuso da água na comunidade.

VídEoS 
Os vídeos do tipo tutorial acompa-
nham os capítulos da cartilha, tem a 
função de ensinar aos alunos o pas-
so-a-passo para reproduzir da teoria 
trabalhada nos capítulos. Enquanto 
a cartilha de Educação Ambiental apresenta a teoria, os vídeos demonstram 
ações observadas no dia-a-dia das comunidades.
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Vídeos e RoteiRos de AulAs

Jogo dE TAbuLEiro
O jogo de tabuleiro fecha o ciclo de aprendiza-
gem trazendo as funções de construir e replicar, 
em suas comunidades, o conhecimento adquirido 
pelos alunos. O jogo delega aos jogadores tarefas 

que materializem e reproduzam os conceitos de economia e reúso da água, 
ensinados na cartilha e nos vídeos.

Público-alvo: Ensino Fundamental II, Ensino Médio
Instituição autora: Universidade do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa 
Contato: vania.martins@unifesspa.edu.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/236

A poluição das águas  
e as cianobactérias

VídEo

Vídeo educativo sobre conservação das 

águas, poluição e o risco das cianobactérias, 

para uso no ensino fundamental II e ensino 

médio. A animação é usada inicialmente 

para despertar o interesse sobre os temas, apresentando de forma lúdica um conjunto de 

informações acessíveis a alunos de ambos os níveis. O aprofundamento do assunto, para alu-

nos do ensino médio, se dá pelo uso de uma apostila interativa de mesmo título, que permite 

uma navegação fácil, em tablets e smartphones, para o glossário e links de conteúdos de inte-

resse. É possível aplicar questionários para verificação do aprendizado.
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E-book

Cartilha interativa em formato e-pub para uso em mídias móveis 

(tablet e celular) e computador desktop, sobre a conservação das 

águas, poluição e o risco das cianobactérias. Destinada aos últimos 

anos do ensino fundamental II e ensino médio a apostila permite um 

aprofundamento do aprendizado sobre o tema, de forma interativa, 

com navegação fácil pelo glossário e links de conteúdos interessan-

tes. Nesta fase é possível aplicar questionário para verificação do 

aprendizado. A animação de mesmo título, A poluição das águas e as cianobactérias, permite 

uma introdução lúdica do aprendizado.

Público-alvo: Ensino Fundamental II, Ensino Médio
Instituição autora: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia      

         Pernambucano - IFPE
Contato: eduardoalecio@recife.ifpe.edu.br
link vídeo: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/188
link e-book: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/193
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Vídeos e RoteiRos de AulAs

nascentes também morrem

VídEo

Trata-se de um documentário intitulado “Nascentes também morrem”, onde 
é abordada a importância da preservação das nascentes, atrelado ao uso ade-
quado do solo, como consequência da contaminação fecal, bem como por fer-
tilizantes e agrotóxicos. Aborda-se também os conceitos de poço artesiano, 
erosão, compactação, desmatamento, nascente e área de recarga do aquífero.

Público-alvo: Ensino Médio
Instituição autora: Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI
Contato: afonseca@unifei.edu.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/238
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“É rio ou Valão?”

VídEo

O vídeo didático “É Rio ou Valão?” aborda temas e problemas socioambien-
tais urgentes relativos à importância do ciclo água-esgoto-água para a vida 
humana, e o desenvolvimento de tecnologias sociais em relação ao ambiente 
urbano. A sub-bacia hidrográfica do canal do Cunha, localizada na Zona Norte 
da cidade do Rio de Janeiro, é o cenário dessa história de transformações. 
Realizado com jovens estudantes de escolas públicas da cidade, em parceria 
com a ONG Verdejar Socioambiental e com a Fundação Oswaldo Cruz.

Público-alvo: Ensino Médio
Instituição autora: Fundação Oswaldo Cruz
Contato: adrianasotero@ensp.fiocruz.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/288
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textOS e ROteIROS De AUlAS

Sobre a face das águas

E-book
Para estimular a relação sustentável com recursos de bem comum, como 
a água, cabe à Educação Ambiental o compromisso com a formação do 
sujeito, incentivando ações sustentáveis e estimulando a superação da 
nossa relação utilitarista com a natureza. Este livro aborda diferentes 
expressões artísticas para a reflexão sobre as relações do ser humano 
com a água, propondo atividades pedagógicas interdisciplinares voltadas 
para a aprendizagem sobre a água e seu uso sustentável. As atividades 
podem ser trabalhadas, ampliadas e aprofundadas conforme os objetivos 
e realidade do professor.

Público-alvo: Ensino Fundamental II, Ensino Médio
Instituição autora: Universidade do Estado de Santa Catarina
Contato: isabel.cunha@udesc.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/293
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Água: caderno do educador

PubLiCAção
O projeto Escola Sustentável da PUCRS apresenta o material Água: Caderno 
do Educador, o qual é uma compilação de planos de aula criados por profes-
sores da rede pública de ensino de Gravataí/RS e equipe do Projeto Escola 
Sustentável voltados para a discussão ampla do tema água.

Público-alvo: Ensino Fundamental II, Ensino Médio
Instituição autora: Pontifícia Universidade Católica do RS
Contato: rosane.silva@pucrs.br
link: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/173322
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textOS e ROteIROS De AUlAS

um mergulho nas histórias  
do mar de Minas

LiVro 
O livro “Um mergulho nas histórias do Mar de Minas” trata de aspectos sociais, 
históricos, geográficos, políticos, econômicos e culturais que envolvem a cria-
ção do Lago de Furnas até os dias atuais, numa perspectiva socioambiental e 
emancipatória. Na criação do livro foi considerado primordial que a história 
narrada permitisse que o leitor tivesse um envolvimento social com a discus-
são sobre a crise hídrica, perpassando de forma lúdica por vários conteúdos 
abordados nas disciplinas curriculares. Sendo assim, é possível a interlocu-
ção entre diversas áreas do conhecimento humano.

Público-alvo: Ensino Fundamental II, Ensino Médio
Instituição autora: Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG
Contato: monica.lana@ifmg.edu.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/229
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Até debaixo d’água: o uso 
consciente da água e a prática 
do teatro nas escolas

E-book 
“Até debaixo d’água” é um e-book que reúne peças de teatro originais, pen-
sadas para o ambiente escolar e devidamente testadas em escolas públicas e 
privadas. O uso consciente da água é um tema que perpassa todas as peças e 
que surge ainda como material específico de leitura e de aprendizagem ao fim 
de cada texto. O e-book contém, ainda, uma vasta oferta de jogos teatrais, que 
podem ser acionados para o ensino integrado de artes na escola, além de um 
divertido vocabulário dialogado de termos teatrais.

Público-alvo: Ensino fundamental I, Ensino Fundamental II
Instituição autora: Escola Superior de Artes Célia Helena (ESCH)
Contato: marcos.barbosa@celiahelena.com.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/189
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Histórias em QuadrinHos  
e CartilHas

A história da água no brasil -  
do descobrimento aos 
nossos dias: as águas  
no país das jabuticabas 

rEViSTA ELETrôniCA dE hiSTóriA EM 
quAdrinhoS dE CoMuniCAção MEdiAdA - 
CoM inSErção dE hiPErLinkS 
Revista de história em quadrinhos, com 
hiperlinks que remetem a informações que 
estão em repositórios da internet. Tem como 
enredo as aventuras de Iara, índia Pataxó e 
da gotinha d’água Bariri. Procura envolver o 
jovem leitor em uma história com questio-
namentos quanto à distribuição da água no 
mundo e no Brasil, o ciclo da água, os usos da água, poluição, outorga, pegada 
hídrica, consumo consciente e sustentável. Conclui com o sexto Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, “água e saneamento 
para todos”. Trabalha com a linguagem dos quadrinhos como gênero textual.

Público-alvo: Ensino Fundamental II
Instituição autora: Centro Universitário Adventista de São 
Paulo - UNASP-SP
Contato: carlostx.br@gmail.com
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/196
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guardiões da natureza

CArTiLhA 
Cartilha de 10 páginas com diagramação na forma de jogo em que três perso-
nagens apresentam de forma lúdica o ciclo hidrológico e conceitos da impor-
tância da conservação das nascentes. Trata-se de um material complementar 
para o professor utilizar após ter apresentado os conceitos. Sugere-se a rea-
lização de experimentos em sala de aula de contagem de presença/ausência 
de bactérias do grupo coliformes por meio de Kits de qualidade de água com 
amostras de água de nascentes, bebedouro, mão dos alunos.

Público-alvo: Ensino fundamental I
Instituição autora: Universidade Federal de Itajubá - Instituto 
de Recursos Naturais - UNIFEI/IRN
Contato: afonseca@unifei.edu.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/239
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Jogos, Plataformas,  
Programas ElEtrônicos

Caixa de Areia interativa: 
entendendo a água  
“fora da caixa’’ usando  
realidade virtual aumentada

SiTE com vídeos aulas, simulações, jogos, atividades em computador, quadri-
nhos. (caixae-agua.blogspot.com.br). Planos de aulas 
O objeto educacional caixa e-água é uma proposta interativa, com emprego de 
tecnologias digitais, para abordagem de conteúdos educacionais sobre recur-
sos hídricos articulados para a aprendizagem de aspectos conceituais sobre 
as bacias hidrográficas. Foi proposto para o 6º ano do Ensino Fundamental, a 
fim de contribuir para a reflexão e identificação de ações transformadoras nas 
relações na construção de cidades mais resilientes.

Público-alvo: Ensino fundamental I
Instituição autora: Universidade Regional de Blumenau
Contato: mclopes@furb.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/237
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interface físico-digital 
de demarcação de bacias 
hidrográficas

inTErfACE fíSiCo-digiTAL (vídeos e guia em pdf)
Esta interface reúne materiais e ferramentas que se apoiam mutuamente para 
a realização das atividades de reconhecimento e demarcação de uma bacia 
hidrográfica. Um desses materiais é o guia que introduz conceitos e suscita 
conhecimentos prévios dos estudantes acerca do tema através de exercícios 
teóricos e práticos, apoiados pelas maquetes que acompanham o conjunto.

Público-alvo: Ensino Fundamental II
Instituição autora: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Contato: ro1234ro@gmail.com
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/232
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Jogos, Plataformas,  
Programas ElEtrônicos

A pegada doméstica e o uso 
racional da água

AMbiEnTE VirTuAL dE APrEndizAgEM (AVA) gAMifiCAdo 
(que emprega recursos de games) 
“A pegada doméstica e o uso racional da água” é um ambiente virtual de 
aprendizagem, que conta com um sistema de atribuição de pontos na forma 
de litros de água, como forma de feedback e incentivo na execução de módu-
los e exercícios. Contém um conjunto de 14 módulos, que abordam temas 
como ciclo hidrológico, bacia hidrográfica, saúde, qualidade da água, polui-
ção, consumo, uso racional e tratamento da água. Os conteúdos são apresen-
tados por um personagem, chamado “Mundinho”, e a comunicação visual foi 
inspirada na linguagem das histórias em quadrinhos.

Público-alvo: Ensino Fundamental II
Instituição autora: Universidade de São Paulo – USP
Contato: lauramar@usp.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/233
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Jogo digital geração água

Jogo
É um jogo de gerenciamento, digital educativo, disponível para dispositivos 
móveis (tablets) e web, no qual é necessário realizar melhorias numa casa a 
fim de torná-la cada vez mais ecologicamente correta e eficiente no uso dos 
recursos hídricos. O jogador também deve educar as diferentes gerações de 
moradores da casa, para que tenham mais consciência ambiental. Mais infor-
mações no link do jogo.

Público-alvo: Ensino Fundamental II
Instituição autora: Universidade Feevale
Contato: deboranice@feevale.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/231
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Jogos, Plataformas,  
Programas ElEtrônicos

Sabores mitológicos: 
ludonarrativas sobre  
água e vida

Jogo
Ludonarrativas são dinâmicas em que uma narrativa é construída em situa-
ção de jogo; jogos cujas regras proporcionam contar ou construir uma narra-
tiva; narrativas construídas ou contadas por meio das regras de um jogo. Com 
foco na educação ambiental, esta proposta teve como objeto a produção de 
ludonarrativas do tipo aventura solo, role-playing game (RPG) e tabuleiro, dis-
paradoras de uma série de atividades envolvendo os estudantes e/em suas 
comunidades tendo como eixo a problemática da água.

Público-alvo: Ensino Fundamental II, Ensino Médio
Instituição autora: Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Contato: elianebettocchi@gmail.com
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/187
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Jogo digital  
aventura nas águas

Jogo
O objetivo principal dos jogos didáticos é possibilitar o aprimoramento dos 
conhecimentos motivando o desenvolvimento do raciocínio e da argumenta-
ção de forma lúdica e prazerosa. No “Aventura nas Águas”, além dos conteúdos 
específicos relacionados aos Recursos Hídricos, o jogo envolveu outra forma 
de comunicação que os jovens gostam muito: as Histórias em Quadrinhos 
(HQ), que fazem a introdução de cada fase. A turma é formada pela Professora 
Ana e por quatro amigos que viverão uma aventura junto com o Aquazin, um 
extraterrestre que veio alertar sobre os perigos de não se cuidar bem da água.

Público-alvo: Ensino Fundamental II
Instituição autora: Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”
Contato: carolina@bio.feis.unesp.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/226
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Jogos de Cartas e tabuleiro

Jogo didático  
água e sustentabilidade

Jogo 
O tema abordado no Jogo Didático “Água e Sustentabilidade” se refere ao 
uso e distribuição da água em um município, envolvendo o campo e a cidade. 
Os objetivos educacionais são voltados a problematizar os diversos usos da 
água em nossa sociedade. O jogo didático é um jogo de tabuleiro que pode ser 
usado para desenvolver o tema água ou para reforçar conceitos já estudados 
relativos ao tema, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Público-alvo: Ensino fundamental II
Instituição autora: Universidade Federal da Fronteira Sul
Contato: sinara.munchen@uffs.edu.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/290
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Jogo didático  
água e sustentabilidade - 
ensino médio

Jogo 
O jogo aborda o tema Água a partir do olhar da Química. Os objetivos educa-
cionais estão relacionados a compreender aspectos químicos da água a partir 
dos processos pelo qual ela passa desde a captação até o consumo. O jogo é 
direcionado ao Ensino Médio e pode ser usado para avaliar conceitos ou para 
introduzir o aprendizado de algum assunto relativo a água.

Público-alvo: Ensino médio
Instituição autora: Universidade Federal da Fronteira Sul
Contato: sinara.munchen@uffs.edu.br
link: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/291





Outros projetos 
apoiados  

pelo edital 
ANA/CApeS
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OUtROS pROjetOS ApOIADOS  
pelO eDItAl ANA/CApeS 

Titulo do Projeto instituição responsável

Caixa de ciências – água Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba

Pelas tramas da cidadania: os recursos 
hídricos em nossas mãos Universidade de Uberaba

‘Planeta Azul’ – princípios e ética de 
preservação em múltiplas linguagens e 
tecnologias

Centro Universitário Franciscano

Conhecer e interagir com e na Bacia 
Hidrográfica da Escola

Fundação Universidade  
do Constestado

Tec-iara: jogos para aprendizagem e 
valorização da água em territórios 
indígenas da Bahia

Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

REDEVALE: compartilhando conhecimento Instituto Tecnológico  
da Aeronáutica

Educar para não faltar: uma intervenção nas 
escolas do Semiárido

Universidade Federal  
de Campina Grande

Cidadania hídrica e mídia-educação 
para estudantes do Ensino Médio

Universidade Federal  
do Triângulo Mineiro

Jogo RPG digital no “curso do Velho Chico”: um 
percurso fluvial de conscientização e cultura.

Universidade do Estado  
da Bahia

Construção de Recursos Didáticos para o 
empoderamento da temática Água:  
Jogos didáticos e sua importância

Universidade Federal  
da Integração

Águas de Minas Gerais Centro Universitário 
do Leste de Minas Gerais

Água: interligando saberes Universidade 
José do RosárioVellano

Água consciência e vida Faculdade de Filosofia, Ciência e 
Letras Dom Bosco

Abaixo segue a lista dos demais projetos apoiados pelo Edital ANA/CAPES, 
que tiveram como objetivo a produção de materiais didáticos com o tema água. 
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Titulo do Projeto instituição responsável
Percepção da hidrografia no meio urbano e 
conscientização quanto à preservação dos 
corpos hídricos

Universidade Federal do Paraná

Extração de sais em salinas solares
e gestão dos recursos hídricos

Universidade Federal Rural  
do Semi-árido

Se a terra suja a água porque é preciso solo 
para ter água boa?

Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná

Banzeiro de ações Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amapá

Água para o amanhã: produção de material didático Universidade Estadual de Goiás

Desenvolvimento de Jogos para Conscientização 
de Crianças sobre o uso da Água Universidade Federal do Rio Grande

Água, Educação e Cidadania no Município  
de Ilha Grande – PI  Universidade Federal do Piauí

Água como matriz ecopedagógica – cerrado,  
berço das águas e da vida Universidade de Brasília

Ambiente aquático – um mundo a descobrir
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul

Educa Ação-Água: Desenvolvimento de um 
aplicativo de aprendizagem de conteúdos 
relacionados à Bacia Hidrográfica

Universidade de Taubaté

Construção de recursos didáticos para o 
empoderamento da temática água: jogos 
didáticos e sua importância para o ensino  
e aprendizagem de assuntos transversais

Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana

ÁGUA: INTERLIGANDO SABERES Universidade José do Rosário 
Vellano – Unifenas

Ambiente aquático - um mundo a descobrir! Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Sul
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ÍNDICe ReMISSIvO

Abastecimento de água: página 31.

Ambiente urbano: página 35.

Ambiente virtual de aprendizagem: página 44.

Área de recarga de aquífero: página 34.

Arte: página 39.

Bacia hidrográfica: página 15, 16, 35, 42, 43, 44, 
50 e 51.

Cartilha: página  31, 32, 33 e 41.

Cianobactérias: página 32 e 33.

Ciclo da água: página 20 e 40.

Consumo: página 12, 13, 17, 31, 40, 44 e 49. 

Crise hídrica: página 23 e 38.

Desmatamento: página 34.

Distribuição da água: página 40 e 48.

Documentário: página 30 e 34.

Educação Ambiental: página 7, 14, 15, 22, 31, 
36 e 46.

Encarte: página 30.

Ensino fundamental: página 8, 25, 28, 30, 32, 33, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. 

Ensino médio: página 8, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 46, 49 e 50.

Erosão: página 34.

Escola Sustentável: página 37.

Esgoto: página 17 e 35.

Exercícios teóricos e práticos: página 37.

Experimentos: página 41.

Guia: página 43.

História em quadrinhos: página 40.

Interdisciplinar: página 28 e 36.

Jogo: página 8, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 
45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. 

Jogo de tabuleiro: página 31, 32 e 48.

lago de Furnas: página 38.

livro: página 28, 36 e 38.

Maquete: página 43.

Meio ambiente: página 6, 7, 8, 16, 17, 22, 23, 
24 e 31.

Multidisciplinar: página 30.

Música: página 30.

Nascentes: página 34 e 41.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: 
página 40.

Outorga: página 17, 19 e 40.

Pegada hídrica: página 40.

Planos de aula: página 28, 37 e 42.

Poço artesiano: página 34. 

Poesia: página 30.

Poluição: página 17, 24, 28, 32, 33, 40 e 44.

Qualidade da água: página 44.

Química: página 49.

Realidade virtual aumentada: página 42.

Reuso: página 31.

RPG role playing game (jogo de representa-
ção de papéis): página 46 e 50.

Saneamento: página 6, 8, 25 e 40.

Saúde: página 44.

Socioambiental: página 14, 24, 35 e 38.

Solo: página 34, 46 e 51.

Tabuleiro: página 8, 31, 32, 46 e 48.

Teatro: página 39.

Tecnologia: página 2, 33, 35, 42, 50 e 51.

Tratamento de água: página 44.

Usos da água: página 16, 17, 20, 24, 30, 31, 36, 
39, 40, 44, 45, 48 e 51.

Vídeo: página 8, 9, 18, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 42 e 43.
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