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Este guia tem em vista a montagem de um jornal-mural, no qual as crianças devem 
retratar os diferentes tipos de poluição, entre os quais a poluição das águas, tema do 
livro Aventuras e perigos de um copo d’água. As atividades aqui sugeridas estão divi-
didas em três partes. A primeira parte tem como objetivo sensibilizar os alunos sobre 
a questão da poluição e motivá-los para a leitura do livro. O conjunto de atividades 
seguinte procura promover a integração entre texto e contexto, utilizando o primeiro 
como ponto de partida para se discutirem as condições de vida do nosso planeta. A 
última parte consiste na montagem do jornal-mural.

MOTIVAÇÃO PARA A LEITURA

Objetivos

• Motivar os alunos a lerem integralmente a obra.
• Sensibilizar os alunos para os temas abordados na obra.
• Acionar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os temas apresentados na obra.

 1. Divida a classe em grupos para que discutam os tópicos abaixo: 

 • O que é poluição?
 • Quais os tipos de poluição? 
 • O que cada um de nós pode e deve fazer para evitar a poluição?

 Em seguida, cada grupo deve apresentar suas respostas para o restante da clas-
se, para que a turma comente e compare as informações. Anote no quadro as 
ideias que forem surgindo e continue perguntando se alguém tem algo a acres-
centar sobre o que está sendo falado. 
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2. Proponha, então, a leitura de Aventuras e perigos de um copo d’água, dizendo-
lhes que se trata de um livro sobre a poluição das águas. Pergunte-lhes o que
sabem sobre esse tipo específico de poluição.

3. Peça-lhes que, durante a leitura, anotem as partes que mais lhes chamarem a
atenção e também o que não entenderem.

DO TEXTO AO CONTEXTO

Objetivos

• Ampliar o repertório dos alunos com relação ao tema da obra, dando-lhes condi-
ções de refletir e opinar acerca dela e de expressar seus sentimentos.

• Desenvolver o espírito investigativo e a criatividade dos alunos.
• Estimular o trabalho interdisciplinar.

4. Depois da leitura do livro, peça aos alunos que façam um resumo oral da histó-
ria. Todos devem contribuir e acrescentar as passagens que mais lhes chamaram
a atenção: positivas ou negativas.

5. Este é um bom momento para tirar dúvidas e esclarecer os pontos que não
foram bem compreendidos. Solicite aos alunos que apresentem suas dúvi-
das. Veja se eles próprios podem explicá-las. Acrescente as informações ne-
cessárias.

6. Peça a cada grupo que recrie a história, fazendo as modificações que desejar.
Oriente-os para que redijam um texto simples, com desenhos para ilustrar as
cenas que julgarem mais importantes. Ao final, podem ler os trabalhos e apre-
sentar os desenhos, expondo-os num varal.

7. Oriente os grupos para uma pesquisa sobre poluição, aproveitando os recursos
da biblioteca, jornais, revistas, livros, Internet. Ao longo da pesquisa, os alunos
devem reunir recortes com notícias, ilustrações, estatísticas, etc., já pensando na
montagem do jornal-mural. Sugestões de temas:

• poluição das águas;
• poluição atmosférica;
• poluição sonora;
• poluição visual;
• poluição luminosa;
• poluição térmica;
• outros tipos de poluição.

8. Para complementar a pesquisa acima, os grupos podem entrevistar vizinhos,
amigos e familiares, a fim de saber:

• se as pessoas se preocupam com o meio ambiente;
• se elas sabem o que é poluição, e se se preocupam com ela;
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• que tipos de poluição elas conhecem;
• se evitam o desperdício (de água, de energia, etc.);
• se sabem o que é e praticam reciclagem do lixo;
• outras questões afins.

MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DO JORNAL-MURAL

9. A partir das atividade 7 e 8, solicite aos grupos que reúnam todo o material
preparado sobre o seu tema — textos pesquisados, ilustrações, fotos, desenhos,
os textos escritos por eles mesmos, entrevistas — e selecionem o que vão usar
na montagem do jornal-mural, que, ao final, poderá ser exposto no pátio da
escola ou em outro lugar apropriado.

10. Uma vez feita a exposição, pergunte aos alunos em que medida a leitura do
livro, a pesquisa e as entrevistas contribuíram para que compreendessem me-
lhor os problemas ambientais do nosso planeta.

11. Apresentamos abaixo alguns trechos de textos sobre os diversos tipos de polui-
ção listados na atividade 7. Se achar conveniente, tire cópias deles e distribua-as
para os alunos, a fim de que tenham um ponto de partida para seus trabalhos.

Poluição das águas

A poluição das águas tem sido um problema para a nossa sociedade. Os oceanos rece-
bem boa parte dos poluentes dissolvidos nos rios, além do lixo dos centros industriais e
urbanos.
Parte da poluição é muito visível: rios espumosos, um brilho oleoso à superfície de um
lago, cursos de água atulhados de lixo doméstico. Mas grande parte é invisível.
As principais áreas de preocupação são as que se encontram próximo de aglomerados
humanos. É aí que a poluição se concentra.
Nos mares, lagos e rios existe uma enorme diversidade de espécies diferentes, muitas
das quais fornecem à humanidade muita comida nutritiva. No entanto, desde a
maior baleia do oceano até o menor crustáceo de água doce têm sido dizimados pelo
homem.

(Adaptado de: http://br.geocities.yahoo.com.br/econtato/pol_aguas.html.)

Poluição atmosférica

A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e par-
tículas sólidas no ar. As principais causas desse fenômeno são a eliminação de resíduos
por certos tipos de indústrias (siderúrgicas, petroquímicas, de cimento, etc.) e a queima
de carvão e petróleo em usinas, automóveis e sistemas de aquecimento doméstico.
O ar poluído penetra nos pulmões, ocasionando o aparecimento de várias doenças, em
especial do aparelho respiratório, como a bronquite crônica, a asma e até o câncer
pulmonar [...].

(Disponível em: http://www.geocities.com/NapaValley/1925/polu.html.)
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Poluição sonora

São ruídos, barulhos e vibrações que produzem sensação de desconforto ao ouvido
humano. [...] Os ruídos são sons desagradáveis ao ouvido humano, provocados pelo
excesso de volume das mais variadas fontes, por exemplo, as discotecas, buzinas, derra-
pagens, furadeiras, dentre outros.

(Disponível em: http://www.sobral.ce.gov.br/boletim/1999/b_out99/051099.htm.)

Poluição visual

Pode-se definir poluição visual como qualquer tipo de “agressão” aos olhos da popula-
ção: lixo jogado em terrenos baldios, cartazes de campanhas políticas afixados em
muros e pichações são bons exemplos de poluição visual que podemos ver todos os dias,
em praticamente todas as cidades do Brasil. Mas existe um tipo de poluição visual a que
estamos tão acostumados que muitas vezes nem nos damos conta de que se trata de
poluição: são os fios de alta tensão e os cabos telefônicos colocados em postes.

(Adaptado de: http://www.poluicaovisual.kit.net/Main.htm.)

Poluição luminosa

Existem vários tipos de poluição que afetam o nosso ambiente, e a menos conhecida é a
poluição luminosa. A poluição luminosa é causada pelo mau uso da luz na ilumina-
ção de ruas, praças ou residências. As luminárias mais utilizadas em iluminação pú-
blica são ineficientes, mandando grande parte da luz literalmente para o espaço — ou
seja, gasta-se energia para se iluminar mal a rua e ainda poluir o ambiente.
Vistas de longe, as grandes cidades parecem estar envoltas em uma grande bolha de luz
que não contribui em nada para a iluminação da cidade, além de impedir a observa-
ção do céu estrelado.
Mas não é apenas a degradação do céu noturno que é relevante: temos também o
desperdício de energia. O potencial de produção de energia de nosso país está chegan-
do perto de seu limite, e é preciso, então, utilizar a energia de forma racional. Se as
luminárias públicas forem projetadas adequadamente, teremos condições de iluminar
melhor o solo e com menos energia.

(Adaptado de: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/8602/
astro/pl.html.)

Poluição térmica

Consiste no aquecimento das águas naturais pela introdução de águas quentes utiliza-
das na refrigeração de refinarias, siderúrgicas e indústrias diversas. A elevação da
temperatura afeta a solubilidade de oxigênio na água, fazendo com que esse gás esca-
pe mais facilmente para a atmosfera, acarretando uma diminuição de sua disponibi-
lidade na água e prejudicando diversas formas aeróbicas aquáticas. A poluição térmi-
ca combinada e reforçada com outras formas de poluição pode empobrecer o ambiente
de forma imprevisível.

(Disponível em: http://www.rainhadapaz.g12.br/projetos/ciencias/ecologia/
ecologia_poluicao/p_termica.htm.)
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