
Página 26 de 38 

 

ANEXO 1 -  Lista de materiais de apoio 

Título Tipo Descrição Link Autor 

A ÁGUA ESTÁ EM TUDO! Infográfico 
Água para beber e se limpar. Água para produzir alimentos e gerar energia 
elétrica. Em todos os casos, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade 
no que se refere à água. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/2667  Instituto Akatu 

A IMPORTANTE 
CONTRIBUIÇÃO DAS 
ESCOLAS 

Texto 
Cada escola é única, mas todas elas consomem grandes volumes de água 
diariamente e podem contribuir muito se transformando em um exemplo de 
consumo consciente de água. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/2671 Instituto Akatu 

ÁGUA E SUSTENTABILIDADE: 
DESAFIOS, PERSPECTIVAS E 
SOLUÇÕES 

Livro 

Esta publicação foi elaborada no sentido de informar e estimular processos de 
colaboração e interconexões entre instituições, pessoas, ideias e ações, a partir de 
um conhecimento baseado em valores e práticas sustentáveis, indispensáveis 
para estimular o interesse e o engajamento de pessoas na ação e na 
responsabilização. 

https://drive.google.com/file/d/0BwdscRLCpmRPZE9s
d1FlVENZRFU/view 

IEE-USP / Reconectta 

ÁGUA VIRTUAL Texto 

Mais do que a água para matar a sede, cozinhar, limpar e se limpar, o homem 
“bebe” muita água embutida nos produtos e serviços que consome, como 
alimentos, roupas e eletrônicos. É a chamada água virtual, a água que a gente não 
vê, mas que é consumida indiretamente. Esse texto ajuda a entender um pouco 
mais sobre o assunto. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/79 Instituto Akatu 

ÁGUA, RECURSO ESCASSO 
OU ABUNDANTE? 

Texto 

É lugar comum dizer que a Terra é o planeta água. Não é mesmo? Você já deve 
ter ouvido essa frase diversas vezes, reforçada com a afirmação de que três 
quartos da superfície do planeta são cobertos de água. Mas você já parou para 
pensar que a maior parte dessa água é salgada? Se toda a água da Terra coubesse 
em um balde de 10 litros, por exemplo, a água doce e disponível seria o 
equivalente a apenas 13 gotas. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/77  Instituto Akatu 

ÁGUA: ECONOMIA NO DIA A 
DIA 

Texto 

Segundo pesquisa do Akatu, 67% dos consumidores brasileiros declaram “fechar a 
torneira quando escovam os dentes”. Você é um deles? Apesar da dimensão 
global da crise da água, vale ressaltar que a economia individual também resulta 
em contribuições concretas para evitar o desperdício. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/78  Instituto Akatu 

ÁGUA? Vídeo 
Nessa animação você vai conhecer o ciclo da água desde sua formação até chegar 
na torneira das nossas casas. Assista e repense seus hábitos de consumo. É 
preciso cuidar do nosso recurso mais precioso e você faz parte desse movimento! 

https://youtu.be/Iye8mZexCSM  Água Brasil 

ANA - AGÊNCIA NACIONAL 
DE ÁGUAS 

Site 
Institucional 

Com isso, esperamos promover, contribuir, sensibilizar e ampliar a 
corresponsabilidade na governança da água por meio de processos coletivos que 
promovam diálogo, participação e práticas inovadoras. 

http://www3.ana.gov.br/  ANA 

AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Livro 
Traz informações sobre os aquíferos do Estado de São Paulo e a importância de 
proteger a água subterrânea. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/2014/11/19/1-as-
aguas-subterraneas-do-estado-de-sao-paulo/ 

SMA/ CEA 
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Título Tipo Descrição Link Autor 

CADERNO 14 – RECURSOS 
HÍDRICOS 

Livro  

Explica conceitos básicos, como o ciclo da água e as bacias hidrográficas, tão 
essenciais à gestão eficiente dos recursos hídricos. A poluição das águas e as 
alterações advindas do aquecimento global, talvez o principal desafio deste 
século, são destaques deste livro. Apresenta também as características dos cinco 
principais rios paulistas: Tietê, Grande, Paranapanema, Ribeira de Iguape e 
Paraíba do Sul, que fazem parte da história do Estado de São Paulo. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/2014/11/19/14-
recursos-hidricos/ 

SMA/ CEA 

CADERNO 18 – PESCA 
SUSTENTÁVEL 

Livro  

O objetivo da publicação é conscientizar as pessoas da importância da 
conservação do ambiente marinho e da necessidade da adoção de boas práticas 
de pesca, de forma a assegurar a reprodução das espécies e manter os estoques 
pesqueiros em níveis sustentáveis. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/2014/11/19/18-
pesca-sustentavel/ 

SMA/ CEA 

CADERNO 2 – ECOCIDADÃO Livro  

Trata temas como ecocidadania, qualidade do ar, aquecimento global, água, lixo, 
energia, fauna e flora, ecoturismo, agricultura sustentável, poluição sonora e 
visual e desenvolvimento sustentável. O livro tem por objetivo mostrar como o 
cidadão pode adotar práticas simples, no dia-a-dia, para a preservação do meio 
ambiente. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/2014/11/19/2-
ecocidadao/ 

SMA/ CEA 

CADERNO 7 – MATAS 
CILIARES  

Livro  
Traz os conceitos básicos, a origem e características das matas ciliares, sua função 
ecológica e algumas das iniciativas que o Governo do Estado de São Paulo, vem 
desenvolvendo para mantê-las e recuperá-las. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/2014/11/19/7-
matas-ciliares/  

SMA/ CEA 

CONSCIENTE COLETIVO - 
ÁGUA 

Vídeo 
Em 10 episódios, a série Consciente Coletivo faz reflexões, de forma simples e 
divertida, sobre os problemas gerados pelo ritmo de produção e consumo de 
hoje. Esse quarto episódio trata da água. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/95 Instituto Akatu 

DE OLHO NO CONSUMO DE 
ÁGUA NA ESCOLA! 

Infográfico 
Precisamos ficar atentos à forma como usamos a água na escola também, para 
que não haja desperdício! Vamos ajudar nossa escola a consumir água de forma 
consciente e na medida certa? 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/2669  Instituto Akatu 

ECONOMIA DE ÁGUA, COMO 
MEDIR? 

Atividade 
Roteiro traz sugestão para o professor e sua equipe acompanharem o consumo 
de água da escola, como resultado de um projeto ou campanha de mobilização 
sobre uso consciente desse bem natural. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/2735  Instituto Akatu 

EDUKATECA (EDUKATU) Site 
A Edukateca é uma seção da plataforma Edukatu, onde são disponibilizados 
diversos materiais que abordam a sustentabilidade, o consumo consciente e 
temas relacionados. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts  Instituto Akatu 

"ENTRE RIOS" - A 
URBANIZAÇÃO DE SÃO 
PAULO 

Vídeo 

O documentário conta a história da cidade de São Paulo sob a perspectiva de seus 
rios e córregos. Até o final do século XIX esses cursos d’água foram as grandes 
fontes da cidade. Hoje, escondidos pelas canalizações, passam despercebidos pela 
maioria dos paulistanos. Mas, na época de chuvas, a cidade pára quando as 
enchentes mostram a face soterrada da natureza local. 

https://vimeo.com/14770270  

Caio Silva Ferraz, Luana 
de Abreu e Joana 

Scarpelini 
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GUARAPIRANGA – CADERNO 
AMBIENTAL 

Livro  

As atividades de educação ambiental previstas nesta publicação, que é parte do 
Projeto Ambiental Estratégico de Proteção e Recuperação da Bacia Hidrográfica 
do Guarapiranga da Secretaria do Meio Ambiente, serão desenvolvidas de modo 
complementar às ações de educação ambiental presentes na publicação “Água, 
Hoje e Sempre – Consumo Sustentável”, já utilizada pela rede de ensino estadual. 
A aquisição de novos conhecimentos e documentos técnicos informativos 
auxiliará os professores na realização de atividades investigativas de caráter 
socioambiental, tendo como eixo norteador o desenvolvimento de competências 
e saberes de suas áreas de conhecimento. A regionalização das questões 
ambientais faz com que professores e alunos aprofundem seus conhecimentos, o 
que possibilita a conscientização e transformação da situação vivenciada. Além 
disso, espera-se que ações locais tragam resultados globais, assim beneficiando 
outras comunidades e o meio ambiente. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/2008/08/11/guar
apiranga-caderno-ambiental/ 

SMA/ CEA 

INSTITUTO TRATA BRASIL 
Site 

Institucional 

O Instituto Trata Brasil é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, formado por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico 
e na proteção dos recursos hídricos do país. Atua desde 2007. 

http://www.tratabrasil.org.br/  Trata Brasil 

MANEJO APROPRIADO DA 
ÁGUA 

Cartilha 
A Cartilha, que contém informações muito importantes para a Saúde Pública e 
Ambiental, tem como objetivo ser uma ferramenta valiosa para a difusão da 
prática de projetos simples e apropriados para comunidades rurais e urbanas. 

http://www.ipesa.org.br/downloads/cartilha_manejo_
bx.pdf  

IPESA 

MANUAL DE 
METODOLOGIAS 
PARTICIPATIVAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO 

Apostila 

Essa apostila reflete a experiência do trabalho com comunidades desenvolvido 
pelo projeto junto a grupos de jovens, agentes de saúde, lideranças comunitárias, 
professores e demais atores sociais presentes nas comunidades onde atuamos. As 
dinâmicas e atividades aqui sugeridas foram utilizadas pela equipe do projeto nos 
diferentes grupos constituídos ao longo de duas sub-bacias hidrográficas (Rio 
Pirajuçara na região Metropolitana de São Paulo e Rio Piracicamirim em 
Piracicaba). Esse material é fruto da experiência do projeto Bacias Irmãs - 
Construindo Capacidade da Sociedade Civil para a Gestão de Bacias Hidrográficas.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/u
pload/saude/ems/PDF%20DOS%20PROGRAMAS/MAN

UAL_DE_METODOLOGIAS_PARTICIPATIVAS.pdf  

 Instituto Ecoar para a 
Cidadania; USP e York 

(Canadá); CIDA 
(Canadá) 

O CICLO DA ÁGUA (CICLO 
HIDROLÓGICO) 

Vídeo Vídeo educativo da ANA que explica o ciclo da água. https://youtu.be/vW5-xrV3Bq4 ANA 

PLANO DE AULA: 
DESPERDÍCIO DE ÁGUA 

Atividade 
Nesta atividade você encontrará algumas dicas para promover o debate sobre a 
importância e os usos da água no dia a dia. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/1167  Instituto Akatu 

PLANO DE AULA: ESCREVA 
SEU MANIFESTO 

Atividade 

Plano dá dicas e sugestões para estimular os estudantes a adotarem a prática do 
consumo consciente, ajudá-los a refletir sobre as dificuldades da mudança de 
comportamento e estimulá-los a buscar formas alternativas para enfrentar o 
cenário de insustentabilidade econômica, social e ambiental. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/316  Instituto Akatu 

PLANO DE AULA: MAPA DA 
ÁGUA 

Atividade 
Nesta atividade o professor encontra algumas dicas para explorar o consumo de 
água na escola a partir de pesquisa e produção de mapas, uma ideia muito 
dinâmica e criativa. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/2698  Instituto Akatu 
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PLANO DE AULA: O CICLO DA 
ÁGUA 

Atividade 
Atividade traz sugestões para estimular os estudantes a analisarem o ciclo da água 
de forma prática e refletir sobre o seu consumo. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/140  Instituto Akatu 

PROGRAMA DE 
EDUCOMUNICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

Documento 
técnico  

As motivações principais que determinaram a produção do presente documento 
foram: (a) apresentar um esboço da formulação de uma política pública de 
comunicação para a educação ambiental, em resposta à linha de ação 
“Comunicação para a Educação Ambiental” e sua descrição - “Produzir, gerir e 
disponibilizar, de forma interativa e dinâmica, as informações relativas à educação 
ambiental”.  

http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquiv
os/dt_02.pdf  

Ministério do Meio 
Ambiente 

PROJETO 
SUSTENTABILIDADE: DA 
ESCOLA AO RIO 

Cartilha 

O “Projeto Sustentabilidade: da escola ao rio” tem como objetivo mobilizar 
professores e alunos, preferencialmente, de cursos técnicos em Meio Ambiente, 
para o monitoramento dos rios que compõem as bacias hidrográficas nas quais as 
escolas estão inseridas além de formar multiplicadores capazes de disseminar o 
conceito de sustentabilidade, e como este conceito pode ser aplicado aos rios das 
regiões onde moram.  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/Fil
e/cartilha_estudante.pdf 

Sanepar | Seed | 
Unilivre 

REPENSE O CONSUMO DE 
ÁGUA EM CASA 

Infográfico 
Cuidar da água em casa para que não haja desperdício é fundamental! Veja como 
ajudar sua família a utilizar melhor esse bem tão imprescindível à vida. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/2668  Instituto Akatu 

RESPONSABILIDADE DE 
TODOS 

Texto 
Quando o assunto é a água, é essencial sabermos qual é o papel de cada um no 
uso consciente desse bem imprescindível à vida. A participação de todos é muito 
importante! 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/2670  Instituto Akatu 

ROTEIRO DE CAMPANHA Atividade 
Roteiro dá dicas e sugestões sobre como o professor pode trabalhar com seus 
alunos a realização de uma campanha pelo consumo consciente na escola. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/2699  Instituto Akatu 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA Atividade 
Atividade ajuda conhecer melhor pessoas e histórias por meio de um roteiro de 
entrevista. 

https://edukatu.org.br/cats/7/posts/137  Instituto Akatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


