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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
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Esta cartilha conta um pouco da história do rio Capibaribe, sua 

nascente, seus caminhos e encontro com o mar, tudo isto visto a 

partir da perspectiva de alunos e alunas do 5º Ano A e 5º Ano C 

da Escola Municipal Oscarina Cavalcanti. Durante um período 

de dois meses, eles participaram de atividades propostas pelos 

professores voltadas à temática do rio Capibaribe. As ações 

incluíram aulas expositivas, pesquisa bibliográfica, exibição de 

vídeos e visita à nascente. A partir disso, os alunos foram 

convidados a produzir poemas e textos informativos, além de 

elaborarem cartazes e desenhos relacionados à história do rio. 

O resultado é esta cartilha, que não reúne todos os poemas e 

desenhos produzidos, mas compila as produções que os alunos 

elegeram como aquelas que os representariam. A obra ilustra 

de forma sensível e clara o caminho do rio, que por vezes é o 

caminho da vida. Você é convidado(a) a seguir conosco esse 

percurso.

O caminho 
da vida

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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07O caminho da vidaAUTORES

Primeira nascente

Uma nascente muito linda
que garante água à população
Lá a paisagem é linda
e produz muita alimentação.

Lucy Flávia • 5º ano A
Desenho: Maria Cecília • 5º ano A

SOBRE A ESCOLA

A Escola Municipal Oscarina Cavalcanti localiza-se no município de 
Poção/PE, na Av. Manoel Vieira de Melo, s/n. Situada no centro da cidade, a 
escola tem 35 anos de história e destaca-se no município pela qualidade do 
ensino.  Atende a um público de aproximadamente 360 alunos e oferece 
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos. 

PROFESSORES:
Cristiane Bezerra Silva (5ºC) • Fabiana Maria Verissímo (5ºB)
Katia Maria De Farias Souza (5ºA) • Laudivânio Ferreira Bezerra (3ºB)

ESTUDANTES:
Carlos Vinicios dos Santos (3ºB) • José Ricardo Umburana Leite (3ºB)
Ana Beatriz Leite Ferreira (5ºA) • Emile Pauline Siqueira de Souza (5ºA)
Kallyane Verissímo de Lima (5ºA) • Lucy Flavia de Oliveira Feitosa Paz (5ºA)
Maria Cecília de Souza Silva (5ºA) • Maria Eduarda V. da Silva (5ºA)
Pedro Manoel da Lima Duarte (5ºA) • Victor Emanoel R. da Silva (5ºA)
Vitoria Regina Xavier Melo (5ºA) • Welison Hiago Cordeiro Miranda (5ºA)
Ana Vitoria Gouveia Souza (5ºB) • Carlos Eduardo da Silva (5ºB)
Felipe do Nascimento Lima (5ºB) • Gabriel Rodrigues de Assis (5ºB)
Gabriella Alves Oliveira (5ºB) • Jefferson Manuel da Silva Germino (5ºB)
José Alan da Silva Santos (5ºB) • José Matias Sales Maciel (5ºB)
Matheus Cordeiro Aureliano (5ºB) • Nataniel Brito da Silva (5ºB)
Sabrina Rodrigues Germino (5ºB) • Stefanny Raquel Valerio Martins (5ºB)
Edilsom Figueira de Brito (5ºC) 
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0908 O caminho da vida O caminho da vida

Primeira ponte

O rio Capibaribe
você não vai acreditar.
É bonito e tem uma ponte pequenina
que é conhecida no lugar.

Felipe do Nascimento • 5º ano C
Desenho: Carlos Eduardo • 5º ano C

Início do caminho

Devemos o rio proteger
para a água não acabar.
Hoje temos água para beber
mas amanhã pode faltar.

Steffany • 5º ano C
Desenho: Felipe do Nascimento • 5º ano C
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1110 O caminho da vida O caminho da vida

Poção

Na cidade de Poção
tem um rio, que emoção.
Nós não desistiremos
e cuidaremos com dedicação

Welison • 5º ano C
Desenho: Lucy Flávia • 5º ano A

A riqueza do rio

O rio que garante a vida
traz alimentos à Poção.
Nasce e percorre
cidades da região.

José Mateus • 3º ano B
Desenho: Ana Beatriz • 5º ano A
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1312 O caminho da vida O caminho da vida

Fonte preciosa

A população precisa do rio
para viver e junto dele cuidar.
Para a água florescer
e da terra germinar.

José Mateus • 3º ano B
Desenho: Ana Beatriz • 5º ano A

O uso da água

Á água é muito usada
por pessoas conscientes.
Que têm suas roupas lavadas
cuidando com carinho da nascente.

Pedro • 5º ano A
Desenho: Nataniel Brito • 5º ano C
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1514 O caminho da vida O caminho da vida

A maldade com o rio

Poluir o rio
isso não se pode fazer.
As pessoas tem que preservar
para ele agradecer.

Sabrina • 5º ano C
Desenho: Maria Cecília • 5º ano A

Descaso com o rio

A poluição do rio, grande está
e as pessoas continuam a sujar.
A água do rio azul está por causa das pessoas
que com o jeans continuam a sujar.

Nataniel • 5º ano C
Desenho: Edilson • 5º ano B
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1716 O caminho da vida O caminho da vida

Cada um faz a sua parte

O percurso do rio está muito poluído.
Uma mulher tenta ajudar e do rio o lixo tirar
para que as pessoas vejam 
e possam se conscientizar.

José Matias • 5º ano C
Desenho: Emili Pauline • 5º ano A

O cuidado com o rio

O percurso do rio bem limpinho
todos devemos proteger.
Pois tratando dele com carinho
ele vai nos agradecer.

Jefferson • 5º ano B
Desenho: Emili Pauline • 5º ano A
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1918 O caminho da vida O caminho da vida

O rio ameaçado

O rio Capibaribe passa
fertilizando nosso chão.
Fico triste com a ameaça
que é a forte poluição.

Maria Eduarda • 5º ano A
Desenho: Nataniel Brito • 5º ano C

Preservar é preciso

Durante o seu percurso em 
alguns lugares o rio limpo está.
Porque muitas pessoas
lá querem preservar.

Ana Cláudia • 5º ano C
Desenho: Felipe Nascimento • 5º ano C
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Desmatamento

O rio Capibaribe é bonito,
porém, não sabem cuidar
Desmatam-no sem cuidados
e nas consequências não querem pensar.

Vitória Regina - 5º ano A
Desenho: Emili Pauline • 5º ano A

2120 O caminho da vida O caminho da vida

O grande encontro

O rio Capibaribe e o Beberibe
se encontram para seu fim traçar 
e é no mar do Recife
que eles vão terminar.

Carlos Eduardo • 5º ano C
Desenho: Carlos Eduardo • 5º ano C



Desmatamento

O rio Capibaribe é bonito,
porém, não sabem cuidar
Desmatam-no sem cuidados
e nas consequências não querem pensar.

Vitória Regina - 5º ano A
Desenho: Emili Pauline • 5º ano A

2120 O caminho da vida O caminho da vida

O grande encontro

O rio Capibaribe e o Beberibe
se encontram para seu fim traçar 
e é no mar do Recife
que eles vão terminar.

Carlos Eduardo • 5º ano C
Desenho: Carlos Eduardo • 5º ano C



2322 O caminho da vida O caminho da vida

A última ponte

No Recife passa por belas pontes
por isso tanta beleza.
Mesmo assim tem muito lixo
e dizem que o rio lá é uma riqueza.

Ana Vitória • 5º ano C
Desenho: José Mateus • 5º ano C

O rio pede socorro

O rio que garante água e vida
está morrendo aos poucos
estamos perdendo nossa maior
riqueza com tanta poluição e frieza.

Emili Pauline • 5º ano A
Desenho: Lucy Flávia • 5º ano A
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2524 O caminho da vida O caminho da vida

Registro do processo
Visita à nascente

O encontro do rio com o mar

O Capibaribe passa por muitas cidades
antes do seu encontro com o mar.
Termina seu trajeto com simplicidade
para com as águas do oceano descansar.

Nataniel • 5º ano C
Desenho: Felipe • 5º ano C
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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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