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ÁGUA: O MUNDO QUE QUEREMOS !

Ficha técnica no. 4.1

QUEM SOU EU NESSE PEDAÇO ?
Objetivo da IMMA 4: Melhores práticas ambientais
Objetivo didático: Saber como nossas atitudes diárias impactam nos recursos naturais.
Ramo: Lobinhos e escoteiros
Materiais:
 Jogo de cartões de papel
 apito
 pregadores de roupa ou fita adesiva
 cartolinas
Modo de fazer:
Escolher cinco temas relacionados à água e que tenham a ver com a nossa realidade. Cada
tema deve ser representado numa cartolina (21 x 29 cm), por uma frase ou um desenho
ilustrativo. Selecionar também frases que representem atitudes cotidianas escolhidas para
cada tema, reproduzindo-as num cartão (5 x 5 cm). Veja os exemplos do quadro anexo.
O número de cartões com as frases deve ser
igual ao número de participantes. Os
participantes formam um grande círculo e
recebem um cartão que deve ser afixado em
suas costas sem que ninguém veja o que está
escrito. O cartão contém atitudes de
degradação e de conservação relacionadas ao
meio ambiente e à água.
Explicar que o objetivo do jogo é que cada um
encontre o seu lugar. A atitude que ele
representa deve ser posicionada num dos
temas principais, mas ele não sabe qual é.
Para que isso aconteça, cada um pode contar
com a ajuda dos colegas, mas respeitando a regra: a comunicação só pode ser feita por
gestos e mímicas.
Ao som de um apito, os participantes, organizados em duplas, começam a se ajudar
observando o conteúdo de seu parceiro. De frente um para o outro, e um por vez, fazem
mímicas e gestos sobre o conteúdo e tentam descobrir qual o seu lugar. A confirmação da
posição correta é dada pelo componente da dupla, mas ainda sem falar. Quando todos
estiverem agrupados em seus cantos, a comunicação será liberada para que os participantes
verifiquem se pertencem ao lugar. Pode acontecer de alguém pertencer a mais de um tema e,
neste caso, ele deverá falar sobre isso ao grupo.
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Avaliação
Para que a atividade atinja os objetivos da IMMA, faça uma breve discussão orientada com
algumas perguntas, por exemplo:
1. Como foi a integração entre as pessoas? Houve cooperação e colaboração?
2. Quais as maiores dificuldades? Como foram resolvidas?
3. Você age como na frase que recebeu?
Tema 1: O rio está muito sujo!
Eu jogo o lixo no chão.
Eu não consigo mais viver da pesca, pois os peixes morreram.
Eu oriento as pessoas para jogarem lixo no lixo.
Eu não me importo com a beleza do rio e arranco as árvores de suas margens.
Eu sei que o lixo entope os bueiros e causa as enchentes, indo parar nos rios.
Eu sei que o esgoto lançado no rio polui suas águas.
Eu contamino o rio com agrotóxicos e prejudico a vida dos peixes.
Tema 2: A água limpa está acabando!
Eu fecho a torneira, enquanto escovo os dentes e ensaboo a louça.
Eu só uso produtos biodegradáveis que não poluem as águas.
Eu verifico se os encanamentos estão com vazamentos.
Eu só lavo a calçada com mangueiras e não me importo com o desperdício da água.
Eu aviso os responsáveis, quando vejo um vazamento na rua.
Eu utilizo a água da chuva coletada em baldes para lavar o quintal.
Tema 3: Temos que cuidar da água do subsolo!
Eu guardo os produtos químicos em local próprio, com chão impermeabilizado.
Eu limpo o óleo que vaza dos veículos com uma estopa, impedindo que se infiltre no solo.
Eu utilizo agrotóxicos nas minhas plantações e jogo as embalagens usadas no chão.
Eu não posso mais beber a água do poço.
Eu incentivo o consumo de alimentos sem agrotóxicos.
Eu devolvo as pilhas usadas e a bateria do meu celular para os locais de coleta seletiva.
Tema 4: Temos que economizar energia!
Eu economizo água.
Eu tomo banhos demorados.
Eu deixo todas as luzes acesas sem motivo.
Eu fico horas usando o vídeo-game e o computador.
Eu troquei as lâmpadas de minha casa por lâmpadas mais econômicas.
Eu sou uma fábrica que usa gerador próprio.
Eu uso a luz do dia para fazer minhas lições de casa, evitando acender as luzes pela manhã.
Tema 5: Chuvas e enchentes podem trazer doenças !
Eu jogo entulho nos rios e nos córregos.
Eu não ando descalço nas águas das enchentes.
Eu deixo água acumulada nos vasos de plantas.
Eu retiro as árvores para que as folhas não sujem o chão.
Eu preservo uma área verde na minha casa para que a chuva possa infiltrar-se no solo.
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