
As águas da Terra 

Essa atividade foi desenvolvida para um entendimento da água presente na Terra – quanto existe, em que formato e 

onde. 

Objetivos 

-Explicar quanto de água existe na Terra 

-Descrever as formas e localizações dessas águas 

-Explicar a importância do conhecimento das nossas fontes de água 

Introdução 

A água é fundamental para a vida na Terra. Saber onde e quanto chove ou neva é vital para entender como o tempo 

e o clima afetam nosso ambiente e os ciclos de água e energia do planeta, incluindo seus efeitos na agricultura, 

disponibilidade de água potável e respostas a desastres naturais. 

Materiais 

-Balde 

-Copo de medidas (contendo a marca de um copo e de ½ copo) 

-Bandeja de gelo 

-Conta-gotas 

Etapa 1 

Mostre uma foto da vista da Terra do espaço. Pergunte aos alunos quanto da superfície da Terra está coberta com 

água? (Aproximadamente 70%). Peça para alguns alunos compartilharem o que sabem sobre a água. Pergunte o que 

a turma gostaria de aprender sobre água e responda suas perguntas. 

Liste no quadro os seguintes formatos da água e explique seus significados: 

Oceanos, águas subterrâneas, rios, calotaspolares/geleiras, lagos de água doce, mares de água salgada, atmosfera  

Etapa 2 

Demonstração 

Mostre aos alunos um balde de 20l cheio de água. Isso representa toda a água existente no planeta. Peça aos alunos 

para preverem o quanto dessa água está disponível para os seres humanos. (se desejado, relembre com os alunos o 

que caracteriza a água potável). 

Usando o balde de água, peça a um aluno para remover dois copos de água do balde. O balde representa a água 

salgada (97%) e os dois copos representam a água doce (3%). Foque nos copos de água. Peça a outro aluno para 

remover ½ copo de água de um dos copos.  Coloque o restante na bandeja de gelo. Os 1 ½ copos de água na bandeja 

representam água doce armazenada na geleiras e calotas polares a por isso não está disponível apra nosso uso. O ½ 

copo de água é a água presente nos rios, lagos, solo e vapores de água na atmosfera. Também não são usáveis pelos 

humanos. Peque um conta-gotas e peça a um terceiro aluno para se aproximar e segure sua mão. Largue uma gota 

de água na mão do aluno – essa gota é a água doce que está limpa e disponível para os seres humanos. 

Reforce essa informação com os alunos. 



Perguntas para a turma: -Por que não podemos utilizar toda águas doce? Algumas são difíceis de acessar: pode estar 

congelada ou presa entre as rochas e solo. Uma parte dela  está poluída demais. –Por que devemos preservar a 

água? Água é essencial para os seres humanos, outros animais e plantas. O ciclo da água influencia em toda a vida 

no planeta. 

Etapa 3 

Dist i ua o texto A dist i uição de água o u do  pa a os alu os ou a tu a o o u  todo le e . 

Debata com a turma po  ue o apelido pla eta água  é ao es o te po apropriado e enganoso. Resposta: 70% do 

planeta é água então está correto. Em compensação, apenas 3% são água doce e menos de 1% é o disponível para 

nosso uso. Também não podemos criar mais água, então dá a impressão errada de que temos um estoque infinito 

de água para nós. 

Peça aos alunos para desenharem um gráfico de setores (pizza) da água doce terrestre usando as porcentagens do 

texto.  

Exemplo: 
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