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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.

Sobre as Cartilhas Autorais

Coordenadores pedagógicos:
Carmen Roselaine de Oliveira Farias

Edneida Rabêlo Cavalcanti
Renata Priscila da Silva

Ricardo Augusto Pessôa Braga

Professores facilitadores:
Lucielma Bernardino Coelho de Arruda

   Michael da Silva Sousa

Equipe de Apoio:
Arnaldo Vitorino

Cleopatra Maria do Ó
Raquel Eufrázio de Santana

Designer gráfico: Hugo Medeiros Vanderlei
Imagem da Capa: Jiceli Soares de Brito

Creche Municipal Dedé Lola
Direção: Roberta Bezerra Jatobá

Auxiliar administrativo: Lucineide Nunes Avelino
Apoio pedagógico: Maria do Socorro de Oliveira

Município: Poção/PE



R585 O rio Capibaribe por nossas mãos: um trabalho possível na
 educação infantil / Jiceli Soares de Brito ... [et al.].
 1. ed. - Recife: Clã Ed., 2015.
 28 p. : il. – (Coleção Cartilhas Autorais)

 ISBN: 978-85-61428-11-2
                      
 1. Educação ambiental 2. Capibaribe 3. Educação Infantil
 I. Brito, Jiceli Soares de II. Série  

                                                                              CDD  304.2

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.

Sobre as Cartilhas Autorais

Coordenadores pedagógicos:
Carmen Roselaine de Oliveira Farias

Edneida Rabêlo Cavalcanti
Renata Priscila da Silva

Ricardo Augusto Pessôa Braga

Professores facilitadores:
Lucielma Bernardino Coelho de Arruda

   Michael da Silva Sousa

Equipe de Apoio:
Arnaldo Vitorino

Cleopatra Maria do Ó
Raquel Eufrázio de Santana

Designer gráfico: Hugo Medeiros Vanderlei
Imagem da Capa: Jiceli Soares de Brito

Creche Municipal Dedé Lola
Direção: Roberta Bezerra Jatobá

Auxiliar administrativo: Lucineide Nunes Avelino
Apoio pedagógico: Maria do Socorro de Oliveira

Município: Poção/PE



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. 
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Esta cartilha foi pensada com o intuito de se tornar um material 

de subsídio para educadores e professores e assim nortear 

atividades voltadas para a Educação Ambiental no contexto da 

Educação Infantil. A experiência aqui relatada foi vivenciada na 

Creche e fora dela e envolveu uma série de atividades voltadas 

para o lúdico e ações que as crianças participaram ativamente. 

Os alunos foram sensibilizados a conhecer o rio Capibaribe 

através de visitas e músicas e a representá-lo com maquetes e 

desenhos, expressando-se sobre o rio visto e o sonhado. Foi 

percebido que é possível iniciar a conscientização ambiental 

ainda nos primeiros anos da vida escolar, se de fato a 

proposição das atividades respeitar a maturidade desses 

alunos. Professor, vamos conhecer essa experiência!
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SOBRE A ESCOLA

A Creche Municipal Dedé Lola fica localizada em Poção/PE, 
na Rua 05 do Bairro da COHAB. Com 38 anos de existência no 
município, atualmente a creche promove Educação Infantil para 
cerca de 140 crianças com idade entre 2 a 4 anos. 

07O rio Capibaribe por nossas mãos: um trabalho possível na educação infantil

Conhecer a nascente foi o ponto de partida para 
sensibilizar as crianças. Desta maneira a aula de 
campo proporcionou uma ampliação de 
conhecimentos decorrente da vivência.

Visita á nascente 
do rio Capibaribe, 

crianças do 
maternal C, D e E.

Crianças na margem da nascente do rio Capibaribe
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Todos os estudantes da Creche Municipal Dedé Lola
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Partindo da experiência concreta, foi estimulada a oralidade 
induzindo-os a refletir sobre o que agride e o que agrada a 
natureza. Desta forma, iniciou-se um processo de confecção 
de maquetes, facilitando a compreensão das crianças.

O QUE AGRADA

Na etapa do que agrada à natureza, construímos a 
maquete de um rio limpo, com peixinhos e árvores no 
percurso.

Início da construção da maquete 
“O que agrada” com alunos do maternal D
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Atividade coletiva de reprodução de uma parte do 
percurso do rio Capibaribe e confecção dos peixinhos 
usando as impressões das mãos com tinta.

Construção da maquete - Maternal D

Impressões das mãos.
Maria Clara, 3 anos
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Impressões manuais 
formando peixinhos

Maternal A
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Maquete “O que agrada” - Maternal A

O QUE AGRIDE

Na abordagem de um rio poluído foi usada uma linguagem 
compreensível pelas crianças de 2 a 4 anos. Foi questionado 
como se dava a degradação do rio, levando-os a 
compreender que o lixo que é produzido pelos seres 
humanos é a maior causa da poluição dos rios. 

Depois foi proposta aos pequenos uma atividade que utiliza 
o lixo que produzimos para que compreendessem a 
importância de reutilizarmos objetos que podem prejudicar 
o meio ambiente.                                                   



Impressões manuais 
formando peixinhos

Maternal A
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Atividade em andamento de pintura e colagem com o 
lixo acumulado na hora do lanche das crianças.

Início da produção “O que agride” - Maternal D

Colagem com 
embalagens -
Maternal D
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Confecção dos peixinhos com dobradura e reprodução
dos reflexos das atividades humanas às margens 
do rio Capibaribe. 

Dobraduras - Maternal D

Maquete “O que agride” - Maternal D

Colagem das embalagens -
Maternal D
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Ao se falar de um rio, é adequado abordar o meio ambiente de 
maneira mais ampliada. Desta forma, foi propiciado um contato direto 
das crianças com o “Viveiro Florestal Jequitibá”, situado em nosso 
município. Um momento concreto de vivências das etapas de plantar 
uma árvore sob as orientações da agente ambiental Neide Paiva.
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Explanação sobre o Viveiro Florestal Jequitibá, por Neide Paiva, agente ambiental

Ainda na atividade exploratória, as crianças 
tiveram contato com as plantas e puderam, 

através do tato, olfato e visão, internalizarem 
os conhecimentos adquiridos.

Conhecendo o processo 
de regar as plantas, por 
Bryan e David de 4 anos

Exploração visual e tátil -
Maternal D, E e F
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No intuito de promover aprendizagens através das vivências 
e contatos com a natureza, agregamos a essas atividades 
lúdicas a criação de uma horta na escola utilizando garrafas 
PET. As crianças participaram ativamente de todos os 
procedimentos referentes ao plantio.

Manuseando a terra
Maternal B
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O contato com a terra, água e 
sementes propiciou uma ótima 
aprendizagem sobre as ações 
possíveis e simples de serem 
realizadas para melhorar a vida no 
ambiente escolar.

Etapa de plantar - Maternal E

Explanação oral pelas professoras do maternal B e E
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2120 O rio Capibaribe por nossas mãos: um trabalho possível na educação infantil O rio Capibaribe por nossas mãos: um trabalho possível na educação infantil

Após essas atividades interativas, foi 
recriado, através de pintura, o que eles 
visualizaram no decorrer dos dias. 
Estimuladas oralmente, as crianças 
foram relatando e expressando 
artisticamente suas vivências.

Impressões manuais - Maternal F

Impressões manuais - Maternal C

Terra, água e sol 
são essenciais às plantas

Maternal B
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O contato com a pintura, a textura e a 
música possui um caráter lúdico e 
relaxante, estimulando a criatividade. 
Por isso foram utilizadas as músicas do 
CD Vozes do Capibaribe durante a 
execução das atividades.

Confeccionando a maquete 
“Um ambiente preservado”- 

Maternal C

Confeccionando a maquete 
“Um ambiente preservado”- 

Maternal C

Maquete “Um ambiente preservado”-
Maternal C e F
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Produções de desenhos da Nascente do rio Capibaribe - Maternal F

Representações do rio Capibaribe através de desenhos - Maternal F
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As produções em desenhos retrataram, por sua vez, o que 
foi compreendido por cada uma das crianças. Percebemos 
que houve aprendizado durante o desenvolvimento das 
atividades, as quais contemplaram, dentro de cada faixa 
etária, as expectativas pertinentes à educação infantil e 
ambiental. Em especial, destacam-se conhecimentos sobre 
a importância de preservar a nascente do Capibaribe, 
levando à conscientização sobre os cuidados com o meio.

Produções de desenhos “Como eu vi o rio Capibaribe” - Maternal F
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Nada irá se transformar se não iniciarmos pelos 
pequenos, aqueles que construirão o amanhã. 
Portanto, a essência da conscientização é como uma 
semente lançada na terra, que precisa ser nutrida e 
cuidada. Desde a creche as crianças podem 
compreender que as pequenas atitudes levam a 
grandes mudanças de cuidado com a natureza.

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
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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

Coleção

Cartilhas Autorais



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

Coleção

Cartilhas Autorais



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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