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RESUMO 
 

Pascoal, Heberson Laiber. O ensino de ciências e a conscientização do uso racional 
dos recursos hídricos. 2015. 34 f.  Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Química) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2015. 
Diante dos questionamentos da maior parte dos discentes, no que tange à aplicabilidade 
das aulas expositivas e suas teorias, este trabalho busca demonstrar dentro do ensino das 
ciências naturais, ser possível aliar estes ou outros conhecimentos à uma aplicação prática 
em situações cotidianas e em muitos casos, necessárias e urgentes, como por exemplo, a 
atual crise de abastecimento de água, utilizando conceitos da pedagogia de projetos. Busca 
também, desta forma, proporcionar maior interesse e participação do corpo discente no 
processo de aprendizagem. Foi aplicado no CIEP 179 – Professor Cláudio Gama, em 
turmas de primeira e segunda séries do ensino médio na rede estadual do Rio de Janeiro. O 
projeto foi inserido na abordagem proposta pelo currículo mínimo das escolas estaduais do 
estado do Rio de Janeiro que busca privilegiar temas de interesse relacionados ao cotidiano 
do aluno, sem que, no entanto, os temas e conteúdos essenciais ligados ao ensino das 
ciências deixem de ser ministrados. Os conhecimentos dos alunos relacionados ao tema 
deste projeto foram mensurados antes e após a aplicação do projeto, através de 
questionários avaliativos, com o intuito de avaliar a pedagogia de projetos como ferramenta 
motivadora dos alunos no processo de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Pedagogia de projetos. Ensino de ciências. Recursos hídricos. 
interdisciplinaridade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Todos os seres são alvo de um processo educativo. Os pássaros, por exemplo, 
desde cedo expulsam seus filhotes do ninho, fazendo com que experimentem o processo de 
aprendizagem do vôo, e este exercício é fundamental para a continuidade da vida. A 
educação ajuda a pensar tipos de homens, mais do que isso, ela ajuda a criá-los, através de 
passar uns para os outros o saber que o constitui e legitima. Produz o conjunto de crenças e 
ideias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e 
poderes que, em conjunto constroem tipos de sociedades (BRANDÃO, 1993) 

Nesse sentido, o processo educativo não é exclusivo do ser humano, sendo 
observado entre espécies animais, este quase sempre relacionado a questões vitais ou 
evolutivas para a espécie, ocorrendo através da transferência de procedimentos e 
experimentações.  

Coordenadores pedagógicos e gestores de instituições apontam como fatores 
geradores de desmotivação dos alunos: dificuldade do professor em despertar a curiosidade 
pelo conteúdo ministrado; Pouca importância atribuída ao estudo por parte da família; 
desconhecimento do próprio aluno de que ele é responsável pelo seu aprendizado; 
dificuldade do professor em transcender o mero cumprimento do programa e dotar os 
conteúdos a serem ensinados de sentido e importância para a vida do aluno 
(BORUCHOVITCH, 2013). 

A motivação existente está quase sempre atrelada às avaliações, ou seja, a 
possibilidade de uma nota melhor ou de aprovação, e em escala bem menor, alguns poucos 
alunos conseguem perceber o real valor do conhecimento, da cultura, do processo 
construtivo do aprendizado e da educação, e como este se tornará imprescindível, e de igual 
forma vital, para interpretação do mundo e seus fenômenos, e para sua influência em vários 
campos de sua vida como indivíduo, mas também como parte atuante e responsável da 
sociedade. 

Ao utilizar como tema a crise hídrica atual como assunto de interesse vital, abre-se 
espaço para abordagem, entre outras, das disciplinas da área de ciências naturais. 
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Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas 
disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver 
um problema ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista 
(BONATTO, 2012).  

Os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas finalidades, 
entre as quais se destacam o abastecimento de água, a geração de energia, a irrigação, a 
navegação, a aquicultura e a harmonia paisagística. A água representa, sobretudo, o 
principal constituinte de todos os organismos vivos. No entanto, nas últimas décadas, esse 
precioso recurso vem sendo ameaçado pelas ações indevidas do homem, o que acaba 
resultando em prejuízo para a própria humanidade. (MORAES, 2002) 

Somada ao aumento populacional em escala mundial no último século, a intensidade 
da escassez aumentou em determinadas regiões do planeta, especialmente por fatores 
antrópicos ligados à ocupação do solo, à poluição e contaminação dos corpos de águas 
superficiais e subterrâneos. (BACCI, 2008)   

Diante deste cenário, surge a possibilidade de aplicação da pedagogia de projetos, 
ferramenta que busca através da pesquisa, a interação entre alunos, entre disciplinas, entre 
o cotidiano e que busca facilitar a absorção e o entendimento do conceito pelo aluno através 
de ações práticas e aplicáveis ao cotidiano. Dessa forma, o ensino de ciências atrelado à 
pedagogia de projetos deve incentivar ao discente saber mais sobre o ambiente em que vive 
e a se preocupar com os recursos disponíveis. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O Brasil tem em seu território uma das maiores reservas de água do mundo, porém, 

não é igualmente distribuída em termos per capita, pois aproximadamente 70% da água 
está presente na região norte que é a região menos populosa do país. Assim como regiões 
de alta densidade demográfica possuem pouca ou quase nenhuma reserva aquífera. E 
exatamente onde há maior concentração de atividades econômico-industriais, além de maior 
uso de água por conta da população, é onde ocorre a escassez de água (MUNDO 
EDUCAÇÃO, 2016). Podemos analisar através da figura 1 a situação de disponibilidade da 
água pelo país, levando em conta as suas condições de uso. 

Figura 1: Disponibilidade de água no Brasil 

 
Fonte: ANA. 
 

Neste sentido estamos vivendo, desde 2014, uma das maiores crises hídricas já 
registradas. Pudemos perceber todas as notícias relacionadas a esta crise, além de 
reconhecermos no bolso a ação da mesma, com o grande aumento no valor da conta de 
água, que, em 2015, teve a presença da famosa “bandeira vermelha” que comunica que a 
situação de abastecimento está prejudicada, justificando o seu alto valor 
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Justamente tomando proveito de uma situação tão caótica que o país passa desde 
2014 e que, afeta diretamente os lares da população, não só no que diz respeito a falta 
d´água direta em seus lares, como também os elevados preços das mesmas, nos reunimos 
quanto equipe pedagógica e decidimos trabalhar com nossos alunos esta situação de caos, 
como uma situação problematizadora, na forma de um projeto interdisciplinar (Pedagogia de 
Projetos) , abrangendo principalmente as disciplinas das ciências naturais.  

A pedagogia de projetos nasceu a partir da corrente filosófica conhecida como 
pragmatismo, porém, preferencialmente chamada de instrumentalismo, por John Dewye, 
que aborda um conhecimento através de resolução de problemas reais e só assim tem 
importância como instrumento de aprendizagem. Para Dewey os alunos irão aprender caso 
realizem tarefas relacionadas ao conhecimento ensinado.  Os alunos devem ser estimulados 
através de problemas, antes de receberem o conteúdo teórico e vivenciando a resolução 
destes problemas ele irá adquirir o conhecimento (ABRIL, 2016). Mesmo hoje em pesquisas 
recentes, vivenciar e resolver o problema torna a aprendizagem mais significativa para o 
aluno, criando um vínculo de aprendizagem que facilita a aquisição do conhecimento. Não é 
um conhecimento isolado retirado de um livro ou passado pelo professor, mas sim uma 
situação vivida e diretamente presenciada, que precisa ser solucionada para aumentar a 
qualidade de vida dele e de sua família. 

A Pedagogia de Projetos é uma mudança de postura pedagógica fundamentada na 
concepção de que a aprendizagem ocorre a partir da resolução de situações didáticas 
significativas para o aluno, aproximando-o o máximo possível do seu contexto social, 
através do desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da resolução de problemas 
(GERIR,2003). Ainda segundo GERIR, o uso da pedagogia de projetos no processo de 
ensino-aprendizagem tem como principais objetivos: 
- Possibilitar a interação do aluno no processo de construção do conhecimento;  
- Viabilizar a aprendizagem real, significativa, ativa e interessante; 
- Trabalhar o conteúdo conceitual de forma procedimental e atitudinal;  
- Proporcionar ao aluno uma visão globalizada da realidade e um desejo contínuo da 
aprendizagem. 
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A escolha de um projeto interdisciplinar para a realização deste trabalho vem, 
principalmente, por dois motivos, sendo um deles o conceitual, pois o problema de água 
pode ser trabalhado no campo científico-social e com isso de formas distintas, podendo ser 
abordado todas as disciplinas do currículo do ensino médio. O segundo motivo vem das 
vantagens e resultados positivos alcançados através da realização da pedagogia de projetos 
como processo de ensino-aprendizagem, que segundo REID (2011 apud Mancuso (2000) e 
Lima (2008) destaca que são perceptíveis as seguintes mudanças no educando:  
- Crescimento pessoal e a ampliação dos conhecimentos; 
- Ampliação da capacidade comunicativa; 
- Mudanças de hábitos e atitudes; 
- Desenvolvimento da criticidade; 
- Maior envolvimento e interesse; 
- Exercício da criatividade conduz à apresentação de inovações;  
- Maior politização dos participantes. 

Baseado nos aspectos teóricos pesquisados, e da consequente conclusão dos 
resultados favoráveis obtidos através do uso desta ferramenta para o ensino-aprendizagem, 
a escolha da pedagogia de projetos foi realizada para um melhor desenvolvimento do tema 
gerador “Crise Hídrica”   
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3. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a influência do estudo das ciências 
e sua aplicabilidade em nosso cotidiano, com foco nas questões dos recursos hídricos. 
Pretende desenvolver e proporcionar ao aluno, utilizando a metodologia de projetos, uma 
base conceitual sobre as características e propriedades da água, e ainda desenvolver, uma 
pesquisa elaborada juntamente com os alunos, para desenvolvimento de uma consciência 
do uso racional destes recursos e propor atitudes alternativas que se compatibilizem com a 
atual demanda do uso da água no planeta, e ainda, desta forma, criar um ambiente 
motivador para que o entendimento de conceitos seja mais bem desenvolvido através de 
situações práticas do cotidiano. 
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4. JUSTIFICATIVA 

A água tem fundamental importância para a manutenção da vida no planeta, e, 
portanto, falar da relevância dos conhecimentos sobre a água, em suas diversas dimensões, 
é falar da sobrevivência da espécie humana, da conservação e do equilíbrio da 
biodiversidade e das relações de dependência entre seres vivos e ambientes naturais. 
(BACCI, 2008) 

Em todo mundo a escassez de água tem se tornado motivo de preocupação. Esta 
situação se deve ao seu mau uso, aliado à poluição de rios, mares, lagos, oceanos e outras 
fontes hídricas. Diante do cenário atual, faz-se necessário uma mudança radical no que se 
refere ao trato deste recurso vital. Esse trabalho é justificado pela necessidade de inserir 
nas salas de aula a discussão do problema atual que o mundo vem enfrentando: A falta de 
água. É necessário promover no aluno uma conscientização sobre a importância da 
preservação dos recursos hídricos, para que o mesmo possa se tornar agente disseminador, 
propondo ações que contribuam para o uso consciente da água. A aplicabilidade do estudo 
das ciências em problemas do cotidiano, pode se tornar fator motivador para o envolvimento 
do aluno nestas disciplinas, levando a uma melhor compreensão de conteúdos e 
consequentemente melhorando também seu desempenho. 
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5. METODOLOGIA  

A postura construtivista, disseminada nos últimos trinta anos, tem como marco 
central a participação do aluno no processo de construção do conhecimento e o professor 
como seu mediador ou facilitador, valorizando a participação ativa do estudante na 
resolução de situações problemáticas, possibilitando-o a predizer respostas, testar 
hipóteses, argumentar, discutir com os pares, podendo atingir a compreensão de um 
conteúdo. (SUART, 2009) 

O trabalho foi inicialmente desenvolvido a partir da colocação de uma situação 
problema real: “A crise hídrica que tem afetado os estados do sudeste do Brasil e que se 
agravou nos últimos meses”. A partir do assunto, foram avaliados os níveis de conhecimento 
dos alunos relativos ao fornecimento e consumo de água e a partir deste, elaborado o 
projeto. 

 

5.1. Público-alvo 

Para aplicação do projeto, optou-se por trabalhar com os alunos de 1º e 2º anos do 
CIEP 179 – Professor Cláudio Gama, escola localizada na Estrada São João-Caxias, 122 - 
Centro, município de São João de Meriti. A escola funciona em horário integral com turmas 
de ensino médio do curso de Formação de Professores, com cerca de 950 alunos. As 
turmas do curso de Formação de professores são contempladas semanalmente com 2 
tempos de 50 minutos cada, para cada uma das disciplinas da Área de Ciências da 
Natureza (química, física e biologia). A escolha da escola foi em função de ser local de 
trabalho do residente docente, além de ser uma escola envolvida e apoiada pela direção 
pedagógica na elaboração e execução de projetos dos mais diferentes assuntos e 
disciplinas. 

 

 

 

 



20 
 

5.2. Avaliações 

Para análise da aplicabilidade do presente trabalho, foram plicados dois 
questionários, um antes e outro após a conclusão do projeto. Os questionários continham 
perguntas relacionadas ao fornecimento de água, principais áreas consumidoras, níveis de 
consumo, e uso racional foi respondido pelas turmas envolvidas (Apêndice 1).  O objetivo do 
primeiro questionário, além de instrumento de avaliação do nível de conhecimento prévio do 
aluno em relação ao assunto, foi também o de instigar o aluno, preparando-o para o início 
das discussões e desenvolvimento do projeto. O questionário aplicado ao final, quando 
comparado ao primeiro questionário, teve o objetivo de aferir o conhecimento obtido pelo 
aluno ao final do trabalho.  

 

5.3. Etapas do Projeto 

Simultaneamente a aplicação do questionário, o assunto foi inserido durante as aulas 
de química, física e biologia, e juntamente com os alunos e também com o apoio dos 
professores destas disciplinas, foram então definidas outras etapas do projeto, cujo título 
ficou assim definido: Água, natureza e vida.  

1ª Etapa: As turmas foram divididas em subtemas relacionados ao tema do projeto, como 
indicado no Quadro 1.  
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                          Quadro 1: Relação das turmas e seus subtemas do projeto. 
Turma Sub-tema 
1001 A realidade da água no mundo 
1005 A água e a Biologia 
1009 O que é a água? Abordagem físico-química 

(composição, propriedades, ciclo da água). 
1002 Pesquisa histórica e geográfica sobre os rios 

e mananciais que abastecem a região da 
Baixada Fluminense, Pavuna e arredores.  1003 

1004 Levantamento sobre a rede de tratamento 
de água que abastece a região assim como 
as ações individuais das famílias para tratar 
sua água. 1006 

1007 Levantamento sobre a rede de tratamento 
de esgoto que abastece a região assim 
como as ações individuais das famílias para 
descarte e saneamento básico.  1008 

2001 Água de reuso: condomínios e residências. 
 

2002 
Diminuição do consumo de águas 
(alternativas para economia em 
condomínios e residências).  

2003 Água de reuso: indústria. 
2004 Água de reuso: áreas públicas. 
2005 Diminuição do consumo de águas 

(alternativas para economia na indústria) 
2006 Projetos de despoluição de água (Projetos 

nacionais). 

2007 
Diminuição do consumo de águas 
(alternativas de economia em áreas 
públicas). 

2008 Projetos de despoluição de água (Projetos 
internacionais). 

2009 Projetos de despoluição de água (Projetos 
locais). 
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2ª Etapa: Cada turma foi dividida em quatro grupos. Considerando a média de 40 alunos por 
turma, cada grupo foi formado por cerca de 10 alunos. 

3ª Etapa: Os alunos foram orientados a interagir entre si, debatendo o subtema proposto, e 
após então, realizar sua pesquisa. Em seguida, cada grupo apresentou o relatório de sua 
pesquisa. Os relatórios dos trabalhos de pesquisa foram entregues para avaliação e revisão 
dos professores envolvidos no projeto e posteriormente devolvidos aos alunos. 

4ª Etapa: Após a devolução dos trabalhos de pesquisa, cada grupo converteu sua pesquisa 
em painéis ilustrativos padronizados, onde foram sintetizados o conteúdo de suas 
pesquisas, totalizando mais de 60 painéis e algumas maquetes. 

               Imagem 1: Painel Turma 1009a                 Imagem 2: Painel Turma 1009b 
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Imagem 3: Painel Turma 2009a                Imagem 4: Painel Turma 2009b 

                   
                

Pode-se perceber diante de alguns dos painéis expostos (Imagens 1 a 4), que uma 
mesma turma, dentro de um mesmo subtema, produziu trabalhos distintos. 
 
5ª Etapa: Os painéis foram expostos em uma mostra conjunta das disciplinas envolvidas, 
onde cada grupo de alunos ficou encarregado de explanar sobre o painel elaborado. 
 

Imagem 5: Realização da mostra conjunta “Água , Natureza e Vida”. 
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6ª Etapa: Após a conclusão dos trabalhos das turmas, foi novamente aplicado o questionário 
de avaliação com perguntas relacionadas ao tema. Os questionários foram comparados com 
a finalidade de mensurar o nível de conhecimento adquirido com a aplicação do projeto. 
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6. RESULTADOS 
Os resultados aqui demonstrados foram obtidos pela contabilização de todas as 

respostas fornecidas ao questionário aplicado tanto no pré como também no pós-projeto. Os 
valores contabilizados foram inseridos no programa Excel® e cada pergunta teve seu 
resultado representado por meio de gráficos, para melhor visualização.  

Algumas questões demonstram que havia um conhecimento prévio do assunto 
abordado e que apenas houve a consolidação deste conhecimento após o projeto aplicado. 

Em outras questões pode-se perceber mudança de conceito e absorção do assunto 
abordado após a aplicação do projeto. 

As perguntas 1 e 2 formuladas serviram para provocar a inserção do aluno na 
questão da mensuração e conscientização do consumo familiar.  
 
1) Sua casa possui hidrômetro? 
             Avaliação PRÉ-PROJETO                       Avaliação PÓS-PROJETO 

Gráfico 1: Avaliação da pergunta 1: “Sua casa possui hidrômetro? ” 

      
Observando o resultado da figura 1, as respostas sugerem que a maior parte dos 

alunos entrevistados possuem conhecimento sobre o uso do hidrômetro em suas 
residências, panorama gráfico mantido mesmo após a aplicação do projeto.  
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2) Caso possua, quanto você acha que seja o consumo mensal aproximado na sua 
residência? 
      Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 2: Avaliação da pergunta 2: “Quanto você acha que seja o consumo mensal 
aproximado na sua residência? ” 

                    
A maior parte dos alunos continuou não sabendo o valor consumido em sua 

residência, mesmo após a aplicação do projeto. 
Nas faixas de consumo sugeridas como resposta, observamos novos valores no pós-

projeto, com destaque para a faixa “até 15m3”, cujo valor zerou. Esse fato sugere o 
despertar de uma curiosidade para aqueles alunos que possuem o hidrômetro em sua 
residência, e assim buscaram atualizar essa informação com dados mais precisos. 
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3) Com relação ao consumo, você considera que sua família:  
 Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 3: Avaliação da pergunta 3: “Com relação ao consumo, você considera que sua 
família: ” 

                    
A pergunta 3 procura saber o nível de consciência da família do aluno com a 

economia de água. As respostas do pós-projeto consolidam esse nível de consciência, 
principalmente com a queda do percentual daquelas famílias que até então não se 
preocupavam com o consumo de água. 
 
4) Qual a origem da água que abastece sua casa?  
Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 4: Avaliação da pergunta 4: “Qual a origem da água que abastece sua casa? ” 

                    
 
A pergunta 4 instiga o aluno a saber a origem da água consumida em sua residência. 

Os resultados obtidos no pós-projeto indicam enorme queda na dúvida sobre a origem da 
água e também que a informação sobre a origem correta foi assimilada pelos alunos. 
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5) Na sua opinião, a sua localidade corre risco de desabastecimento de água? 
 Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 5: Avaliação da pergunta 5: “Sua localidade corre o risco de desabastecimento de 
água? ” 

                    
 

Nesta parte, podemos perceber a preocupação produzida pela pergunta, levando o 
aluno a de fato se informar sobre a área de abrangência do risco de desabastecimento.  
 
6) Caso haja preocupação com possível desabastecimento de água, na sua casa: 
 Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 6: Avaliação da pergunta 6: “Caso haja preocupação com possível 
desabastecimento de água, na sua casa: ” 

                    
 

A pergunta 3 já indicava um alto nível de conscientização sobre a necessidade de 
economia de água. O que nesta pergunta 6 fica ainda mais evidenciado quando sugerido 
um cenário de desabastecimento.  
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7) Na sua opinião, o maior consumo de água acontece: 
 Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 7: Avaliação da pergunta 7: “Na sua opinião, o maior consumo de água: ” 

                    
 

A pergunta 7 objetiva saber se o aluno possui a informação sobre os níveis de 
consumo dos principais utilizadores dos recursos hídricos. 

Os valores do pós-projeto demonstram que o aluno passou a ter uma nova 
percepção sobre estes consumidores e suas demandas.  
 
8) Na sua opinião, a responsabilidade com o consumo exagerado da água deve ser 
atribuída: 
 Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 8: Avaliação da pergunta 8: Na sua opinião, a responsabilidade com o consumo 
exagerado de água deve ser atribuída: ” 

                    
A pergunta 8 demonstra no gráfico de pós-projeto um aumento no entendimento de 

que a responsabilidade pelo consumo exagerado de água não pode ser atribuída apenas a 
um seguimento da sociedade ou a uma instituição específica. 
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9) O tratamento adequado dos esgotos residenciais, dos efluentes industriais, das águas 
resultantes de atividades agropecuárias ou qualquer outra atividade humana: 
Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 9: Avaliação da pergunta 9: “O tratamento adequado dos esgotos residenciais, dos 
efluentes industriais, das águas resultantes de atividades agropecuárias ou qualquer outra 
atividade humana: ” 

                    
 
A respostas a pergunta 9 demonstram já haver um conhecimento prévio da 

necessidade do tratamento dos efluentes residenciais, industriais e da pecuária, entre 
outros, afim de minimizar o impacto desses dejetos nas fontes hídricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

10) Você conhece alguma proposta ou projeto que envolva consumo consciente e 
sustentável da água? 
 Avaliação PRÉ-PROJETO                                   Avaliação PÓS-PROJETO 
Gráfico 10: Avaliação da pergunta 10: “Você conhece alguma proposta ou projeto que 
envolva consumo consciente e sustentável da água? ” 

                    
A pergunta 10 demonstra que o envolvimento do aluno no projeto aplicado na escola, 
proporcionou a ampliação considerável de seu conhecimento sobre os projetos de consumo 
sustentável, tratamento da água e preservação dos recursos hídricos 
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 
Este trabalho buscou aumentar o interesse do aluno pelo estudo das ciências, 

utilizando a recente crise hídrica do sudeste brasileiro como assunto motivador, onde 
conceitos pudessem ser aplicados, agregados ou consolidados através da aplicação da 
pedagogia de projetos. Buscou também chamar a atenção e conscientizar o aluno para a 
gravidade da crise hídrica local e para a necessidade da utilização racional dos recursos 
hídricos. 

Da pesquisa realizada no pré e pós-projeto surgem indícios de que a utilização da 
pedagogia de projetos pode ser utilizada como ferramenta facilitadora para aprendizagem.       

No desenvolvimento do projeto, constatou-se a participação massiva dos alunos, 
onde dentro de cada tema pesquisado, vários conceitos das disciplinas envolvidas, puderam 
ser contextualizados e aplicados.  

Na culminância do projeto, aberto à comunidade escolar, o resultado das pesquisas 
de cada grupo de alunos que foram representadas graficamente em painéis, puderam ser 
compartilhados entre as turmas, e os conhecimentos compartilhados e disseminados entre 
eles, gerando um ambiente prazeroso de convergência para o assunto principal. 
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APÊNDICE 
 
Apêndice 1 - Questionário sobre utilização racional de água 
1) Sua casa possui hidrômetro? 
(   ) sim    (   ) não  (   ) não sei 
2)Caso possua, quanto você acha que seja o consumo mensal aproximado na sua 
residência? 
(   ) até 15 m3     (   )até 30 m3    (   ) até 45 m3   (   ) acima de 45 m3  (   ) Não sei    
3) Com relação ao consumo, você considera que sua família : 
(   ) economiza   (   ) desperdiça  (   ) não tem preocupação com o consumo. 
4)Qual a origem da água que abastece sua casa? 
(   ) Sistema Cantareira (   ) Sistema Guandu (   )  Sistema Paraopeba (   ) Não sei 
5)Na sua opinião, a sua localidade corre risco de desabastecimento de água? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não me preocupo com o assunto. 
6) Caso haja preocupação com possível desabastecimento de água, na sua casa: 
(   ) Economizamos   
(   ) Não economizamos  
(   ) Somente economizaremos quando faltar água de fato. 
7)Na sua opinião, o maior consumo de água acontece: 
(   ) Nas indústrias   (   ) Nas residências (   ) Na agropecuária  (   ) Não sei 
8) Na sua opinião, a responsabilidade com o consumo exagerado da água deve ser 
atribuída: 
(   ) A quem consome mais  (   ) Aos políticos  (   ) A CEDAE   (   ) A toda população  
9) O tratamento adequado dos esgotos residenciais, dos efluentes industriais, das águas 
resultantes de atividades agropecuárias ou qualquer outra atividade humana: 
(   ) Somente se faz necessário onde há falta de água. 
(   ) É importante porque ajuda no “ciclo das águas”. 
(   ) Não é necessário porque nosso planeta possui cerca de 75% de água, e os oceanos 
absorvem as águas contaminadas. 
(   ) Não sei. 
10) Você conhece alguma proposta ou projeto que envolva consumo consciente e 
sustentável da água? 
(   ) Sim   (   ) Não    
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