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A Coleção Cartilhas Autorais atende ao componente transversal de 
Educação Ambiental do Projeto Águas de Areias, implementado pela 
Associação Águas do Nordeste (ANE) e patrocinado pela Petrobras 
através do Programa Petrobras Socioambiental, no Alto Capibaribe.

O propósito é oferecer às comunidades escolares um material que 
expressa diferentes percepções e formas de relação social com a água e 
com o rio na porção que atravessa o Agreste pernambucano, onde as 
águas de aluvião, que neste contexto chamamos de águas de areias, têm 
um significado muito especial.

O uso da água de aluvião é uma prática tradicional no semiárido 
brasileiro, contribuindo para a subsistência de populações rurais nesta 
vasta área do território nacional. No contexto da semiaridez, essa água 
fica resguardada do intenso processo de evaporação pela coluna de areia 
na qual se encontra, possibilitando que a mesma seja utilizada por 
aqueles que vivem próximo ao leito de rios e riachos intermitentes. 
Durante os períodos de seca, essa chega a ser a única água disponível 
para o gasto (atividades de lavagem de roupa, banho, assim como de 
manutenção de pequenos criatórios ou de plantios domésticos) e seu uso 
prioritário tem conflitado com a atividade de retirada indiscriminada de 
areia do leito de rios.

Motivar a inclusão do tema da água no semiárido nos processos de 
ensino e aprendizagem foi um dos principais objetivos da produção das 
cartilhas, considerando-se que professores e estudantes são 
protagonistas na construção do conhecimento escolar. Com esta 
proposta procuramos estimular práticas de educação ambiental voltadas 
a explorar a realidade local com espírito crítico, compreendendo o 
contexto e a história do lugar através das mudanças percebidas na 
relação cultura e natureza.
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O processo coletivo de produção das cartilhas foi estruturado em vários 
encontros presenciais com professores de escolas públicas e privadas dos 
municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz do 
Capibaribe. O trabalho envolveu um público variado que atua em 
educação infantil, escola multisseriada rural, ensino fundamental e 
ensino médio. As atividades, que aconteceram durante o segundo 
semestre de 2014 e início de 2015, foram conduzidas de modo a 
contemplar essa diversidade.

Em conjunto planejamos temas, objetivos, formas de trabalhar nas 
escolas, metas, além de vivenciar o registro e o compartilhamento das 
experiências e aprendizagens. Em cada contexto escolar, foram 
desenvolvidos projetos de educação ambiental visando conhecer o 
entorno e compreender a realidade a partir da multiplicidade de 
perspectivas locais.

O processo vivido em cada etapa deste trabalho foi muito intenso e para 
nós possui um significado que vai bem além do que pode ser apresentado 
na sua forma final. Foram necessárias muitas atividades de estudo, de 
trabalho em campo, de sistematização e de seleção de conteúdo até se 
chegar às cartilhas, cujos autores são os próprios professores e 
estudantes.

O caráter experimental deste trabalho nos instiga a refletir sobre os 
significados das ações na vida de cada um e da comunidade e a entender 
as eventuais limitações existentes no âmbito escolar em que foram 
produzidas. Contudo, estamos cientes que para fazer educação 
ambiental é preciso imaginação e ousadia, apostando que a construção 
da sustentabilidade requer práticas educativas inovadoras e criativas.

A Coleção Cartilhas Autorais que apresentamos é constituída por 12 
volumes. Em cada um deles o leitor é apresentado a uma forma singular 
de abordar a temática da água, de modo que cada volume é 
independente dos demais. Juntos, porém, eles têm a força de revelar um 
pouco dos nossos aprendizados pelos caminhos da educação ambiental.

Fazemos um agradecimento especial à Petrobras que, além da produção 
das cartilhas, tem possibilitado o desenvolvimento do Projeto Águas de 
Areias, garantindo as demais ações. 

A ecologia nos
gêneros textuais

A Escola Municipal João Martins, a partir da iniciativa da sua 
coordenadora pedagógica, iniciou uma sequência de 
atividades didáticas, juntamente com alunos e professoras, 
tendo por objetivo despertar a criticidade das crianças em suas 
produções escritas e visuais, proporcionando também a 
conscientização ambiental, já que a mesma localiza-se no 
município de Poção, onde fica a primeira nascente do rio 
Capibaribe, e nas proximidades do riacho Gangorra.

Durante o desenvolvimento das atividades foi possível observar 
nos alunos grande interesse pelo tema. A cada dia eles próprios 
traziam materiais, tais como, fotografias, relatos de histórias de 
familiares e pesquisas históricas referentes à nascente do 
Capibaribe. 

Em seus textos e desenhos pode-se observar espontaneidade e 
criatividade ao tratar o tema de forma suave, porém, com 
seriedade. Essa cartilha reúne algumas das produções feitas 
pelos alunos e esperamos que ela possa ser utilizada em sala de 
aula e auxiliar professores e alunos no ensino e aprendizagem 
de gêneros textuais.

Nas páginas que seguem você vai aprender sobre diferentes 
gêneros textuais e conhecer mais o rio Capibaribe!
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SOBRE A ESCOLA

A Escola Municipal João Martins está situada na Rua dos Conrados s/n, no 
município de Poção/PE. A escola possui em seu quadro 53 funcionários, sendo 
20 professores e os demais auxiliares administrativos e gerais. Atende a 430 
alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, nos turnos da manhã e 
tarde. 

PROFESSORAS E PROFESSOR:
Andrea da Costa Alves 
Audenice da Costa Alves Feitosa 
Daniely de Fátima Roseno 
Iris Solange de Oliveira
Lúcia de Fátima Cordeiro dos Santos (Coordenadora)
Marckenny Juann Nascimento Silva
Maria Aparecida Monteiro de Farias 
Maria Edivânia Moraes 
Maria Eliane Meneses
Rosineide Francisca da Silva
Solange Leite de Araújo 
 
Todos os estudantes do Fundamental I da Escola Municipal João Martins

 O QUE SÃO GÊNEROS TEXTUAIS?

Os gêneros textuais definem-se pelas diferentes formas de linguagem 
empregadas nos textos utilizados na comunicação. Cada gênero 
textual possui seu próprio estilo e estrutura, possibilitando, assim, que 
nós o identifiquemos através de suas características.

Exemplos de gêneros textuais:
Poema, estrofe, acróstico, conto, literatura de cordel, notícia, carta, 
paródia, fragmento, crônica, poesia e propaganda. 

Cartaz utilizado nas aulas do 4º ano para introduzir o conteúdo.
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POEMA DA NATUREZA

2º ano B
Professora: Maria Aparecida Monteiro de Farias

O poema é um gênero textual apresentado geralmente na forma de 
verso. Ele possui linha metódica ou efeito sonoro e leva a criança a 
pensar, criar e desenvolver o raciocínio.

Os poemas trabalhados tiveram como tema o meio ambiente. 
Os alunos mostraram interesse pelo assunto, produziram textos e 
ilustraram, desenvolvendo a criatividade. A aula tornou-se prazerosa 
e descontraída, despertando o interesse por um ambiente melhor.

Trabalhos produzidos coletivamente pelos alunos do 2º ano B
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POEMA OBJETO

1º ano A
Professora: Maria Edivânia Moraes

O poema objeto caracteriza-se por despertar visualmente 
sentimentos e provocar emoções.

Poemas objeto produzidos coletivamente pelos alunos do 1º ano A
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ESTROFE

1º ano A
Professora: Maria Edivânia Moraes

Cada linha da estrofe chama-se verso.
Rimas são palavras que combinam.
Estrofe é o conjunto de versos que trazem rima.

Meus lugares

Moro em Jataúba
estudo em Poção.
Temos que valorizar
a nascente da região.

ACRÓSTICO

1º ano B
Professora: Iris Solange de Oliveira

Acróstico é um estilo poético de fácil compreensão e realização, que 
consiste em formar uma palavra vertical com as letras iniciais ou finais 
de cada verso. Durante as aulas foi trabalhado o tema meio ambiente, 
e a professora ajudou os alunos a compor um acróstico.  Foi uma aula 
muito divertida, dinâmica e descontraída, onde a aprendizagem estava 
junto com a convivência e, ao mesmo tempo, com o gosto de dever 
cumprido. 

Cartaz produzido coletivamente pelos alunos do 1º ano BDesenho e estrofe produzidos pelo aluno David do 1º ano A
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CONTO

1º ano C
Professora: Andrea da Costa Alves

O conto é um texto narrativo centrado no relato de um fato ou 
determinado acontecimento. 

Conto do aluno José Samuel do 1º ano C 

Pintura produzida pelo aluno Guilherme do 1º ano C

LITERATURA DE CORDEL

2º ano A
Professora: Solange Leite de Araújo

Cordel são folhetos contendo poemas populares escritos em forma de 
rima, sendo que alguns são ilustrados. Geralmente são expostos em 
cordas para a venda, daí seu nome cordel.  

Conto da Sementinha

Era uma vez uma menina que plantou uma sementinha. 
Quando ela plantou a sementinha e o sol aqueceu ela e depois 
ela foi crescendo e depois a chuva molhou ela e os braços 
levantaram e depois ela foi crescendo, a raiz começou a crescer 
e depois foi crescendo uma flor e em um dia bonito se abriu. 
Fim.

Literatura da nascente

O rio Capibaribe
Tem água pra toda gente

E é boa pra valer 
Todos querem dela beber
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Este cordel foi elaborado a partir de estrofes 
produzidas coletivamente pelos alunos do 2º ano A

O povo de Poção
Tem muito a agradecer

A Deus e Nossa Senhora
A nascente aqui nascer

A nascente do rio Capibaribe
É muito boa e bonita

Vamos lá minha gente
A nascente contente conhecer

Tem uma mata do bem
Que é gostosa de se ver 

Dá vontade de viver também 

Desenho do aluno José Robério do 2º ano A

NOTÍCIA

3º ano A
Professor: Marckenny Juann Nascimento Silva

A notícia tem por objetivo informar um acontecimento 
de interesse da comunidade.

Notícia do Capibaribe 

O rio Capibaribe nasce em Poção/PE e termina em 
Recife/PE. Em Recife tem muito lixo do tipo geladeira, 
fogão, garrafas e muito mais lixo.

Produção realizada pelos alunos João Vitor, Andrey, 
Rayanny, Namilto do 3º ano A
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CARTA

3º ano B
Professora: Maria Eliane Meneses

Carta é um texto que passa uma informação de forma direta e 
pessoal. Caracteriza-se por ter um destinatário e um remetente 
específicos. Apresenta a saudação, o corpo da carta e a despedida.

Poção, 05 de Novembro de 2014.

Queridos leitores,

No nosso município de Poção, que está localizado no estado 
de Pernambuco, temos como ponto turístico a nascente do 
rio Capibaribe, que fica no sítio Araçá, a alguns quilômetros 
da nossa cidade. 

Gostaríamos que vocês viessem conhecer a nossa nascente, 
pois é um lugar calmo, bonito, limpo, arborizado, com ar 
puro e muitas belezas naturais. Um lugar propício a um 
passeio recheado de novos conhecimentos e tranquilidade. 

Contamos com sua visita!

Um abraço da turma do 3º ano B e da professora Eliane, 
da Escola Municipal João Martins.

PARÓDIA

3º ano C
Professora: Daniely de Fátima Roseno
Coordenadora: Lúcia de Fátima Cordeiro dos Santos

A paródia tem como elemento principal, na maioria das vezes, a 
comédia, pois é elaborada a partir da estrutura de um poema, música 
ou filme conhecido. Mantêm-se as características da produção original, 
como por exemplo, o ritmo – no caso de canções – mas modifica-se o 
sentido. 

A nascente tão falada 

A nascente tão falada
A galera começou a visitar
Devido a tantas notícias
que recebemos sobre esse lugar.

Nossa, nossa,
que nascente tão bonita. 
Vamos preservar
este lugar.

Preserve, preserve,
A nascente tão falada.
Vamos preservar este lugar
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Ai, se eu te salvo

Lixo no Capibaribe
Não vamos deixar ficar
De lá tudo vamos tirar
E do meu rio cuidar

Refrão: Rio, rio, assim vamos preservar
Ai se eu te salvo
Ai, se eu te salvo

Preserve, preserve
O meu rio Capibaribe
A preservação tem que durar

FRAGMENTO

4º ano
Professora: Audenice da Costa Alves Feitosa

Fragmento consiste na parte extraída voluntariamente 
de um livro ou de um discurso.

Ilustração coletiva realizada após o estudo 
do poema pelos alunos do 4º ano.

MORTE E VIDA SEVERINA
Autor: João Cabral de Melo Neto

 “Não desejo emaranhar
o fio de minha linha
nem que se enrede no pelo
hirsuto desta caatinga.
Pensei que seguindo o rio
eu jamais me perderia:
ele é o caminho mais certo,
de todos o melhor guia.
Mas como segui-lo agora
que interrompeu a descida?
Vejo que o Capibaribe,
como os rios lá de cima,
é tão pobre que nem sempre
pode cumprir sua sina
e no verão também corta,
com pernas que não caminham.
Tenho de saber agora
qual a verdadeira via
entre essas que escancaradas
frente a mim se multiplicam.”
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CRÔNICA

4º ano
Professora: Audenice da Costa Alves Feitosa

É um gênero textual no estilo de narração que tem por base fatos que 
acontecem em nosso cotidiano.  Durante essa atividade os alunos do 4º 
ano refletiram sobre o poema “Morte e Vida Severina” de João Cabral de 
Melo Neto, fazendo uma análise crítica de como o rio Capibaribe 
encontra-se hoje. Os alunos observaram que o rio retratado no poema faz 
referência à morte decorrente da seca, no entanto, notou-se que hoje, 
além do problema da seca, o rio enfrenta outro grande problema: a 
poluição.

No que se transformou o 
Capibaribe de João                                               

Hoje, depois de tantos anos 
passados, a seca ainda castiga. 
Entre as ave-marias que ainda 
rezo cortadas, o rio também 
corta seu caminho, pois já não 
tem mais água.

E onde deságua, lá sim tem 
muita água. Mas tão pouco me 
adianta essa água já não serve 
nem pro que se chama de bicho. 

Já que a poluição tomou conta 
dessa água que em 1955 João 
tomou banho, só me resta pedir 
a essa nação, vamos limpar o 
rio de João.

Texto e ilustração coletivos realizados pelos alunos do 4º ano 

POESIA

5º ano 
Professora: Rosineide Francisca da Silva

Poesia é a qualidade poética de um texto ou obra de arte ou situação. 

As riquezas de um lugar  

Vinte anos de nascente
quando chega alegra a gente
vamos pedir a DEUS pra
continuar como nosso presente.

Fomos para a nascente em um
Passeio escolar, chegando lá,
Começamos a pensar, o que vamos
Escrever e o que vamos falar.

Chegando lá dá pra imaginar
As riquezas que existem
Naquele pequeno lugar.
Orgulho e amor na plantação.
Onde só tem do lado da
nascente de Poção.

A nascente nasce em Poção,
Um lugar cheio de emoção,
Onde dona Maria do Carmo
cuida dela com amor e dedicação.

Produção coletiva dos alunos do 5º ano
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PROPAGANDA

5º ano 
Professora: Rosineide Francisca da Silva

A propaganda tem por finalidade a persuasão. A palavra vem do verbo 
persuadir: levar a crer ou a acreditar. Ou seja, é o ato de tentar 
convencer o outro a acreditar em você.

Propaganda da nascente

Você pode até dar um passeio por lá, se divertir, respirar ar 
puro, viver a vida de um modo lindo, com belas paisagens, 
pássaros, flores e uma floresta maravilhosa.

A melhor expressão de você mesmo, com personalidade, 
elegância e simplicidade, quem viu ou nunca viu a nascente 
do Capibaribe, tem que visitar e conhecer aquele lugar. 

VOCÊ VAI ADORAR!!!

Produção coletiva dos alunos do 5º ano

Registro do Processo

Confecção de cartazes
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Coleção

Cartilhas Autorais

O caminho da vida
Escola Municipal Oscarina Cavalcanti

Poção

Construindo uma
escola sustentável

Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe por nossas 
mãos: um trabalho possível na 

educação infantil
Creche Municipal Dedé Lola

Poção

A ecologia nos 
gêneros textuais

Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe que passa atrás 
da minha escola multisseriada

Escola Municipal 
Pedro Virtuoso de Lima

Jataúba

Um rio de nomes e contos
Escola Paraíso do Saber

Jataúba

Registro do Processo

Produção de desenhos
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Retratos da relação entre 
comunidade e açude na 

vila de Poço Fundo
Escola Municipal Intermediária 

Professora Maria José 
Santa Cruz do Capibaribe

Preciosa areia
Escola Estadual 

José Francelino Aragão
Santa Cruz do Capibaribe

A arte como uma porta de luz 
na educação ambiental

Associação Fazenda Fieza de 
Educação Ambiental  

Escola Municipal Professora 
Orlandina Arruda Aragão 
Santa Cruz do Capibaribe

Mata ciliar: guardiã do rio 
Escola Municipal Vereador 

Ciríaco Ramos de Lima 
Santa Cruz do Capibaribe

Como nos relacionamos 
com o rio Capibaribe? 
Escola de Referência em 

Ensino Médio Luiz Alves da Silva 
Santa Cruz do Capibaribe

Uma volta pelo mundo 
com a gotinha Anabela

Centro Educacional Santa Maria
Brejo da Madre de Deus
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PatrocínioRealização

Saiba mais sobre o Projeto Águas de Areias: 
Base do Projeto:Km 20, PE-160, Santa Cruz do Capibaribe, PE

Sede da Ane: Rua do Afeto, 100, Sítio dos Pintos, Recife, PE
Cep: 52171-140 | Fone (81) 3105.2307

www.aguasdonordeste.org.br/aguasdeareias
www.facebook.com/aguasnordeste

O Projeto Águas de Areias - Recuperação e Gestão 

Compartilhada das Águas de Aluvião em Leito Seco de Rio 

no Semiárido Pernambucano, é patrocinado pela Petrobras 

através do Programa Petrobras Socioambiental, visando 

contribuir para a recuperação ambiental e gestão dos 

mananciais de águas de aluvião no Alto Rio Capibaribe, 

para garantir a sustentabilidade hídrica das populações 

rurais situadas nessa região do semiárido pernambucano.
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