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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. 

Esta cartilha é resultado do trabalho da professora Maria Ilza e 

de seus alunos. Conta a história da relação das pessoas do Sítio 

Jacarará com o rio Capibaribe e sua condição peculiar no local. 

Lá o rio é diferente do que costumamos imaginar, pois a água só 

fica aparente em épocas de cheia e, na maior parte do tempo, 

fica escondida na areia. E no leito do rio tem bastante areia, viu! 

Por meio de aulas de campo, entrevistas com os moradores e 

pesquisas para entender por que o rio é assim na região, os 

autores montaram essa cartilha e nos convidam a conhecer o 

rio Capibaribe que passa perto dessa escola. 

Vamos lá!

O rio Capibaribe
que passa atrás
da minha escola

multisseriada
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SOBRE A ESCOLA

A Escola Municipal Pedro Virtu-
oso de Lima fica localizada no Sítio 
Jacarará, zona rural do município de 
Jataúba/ PE. Trata-se de uma escola 
multisseriada que funciona no período 
da manhã e atende alunos do pré-
escolar ao 5º ano, de 4 a 16 anos.

PROFESSORA: Maria Ilza Dias

ESTUDANTES:
Cícero Felipe da Silva Santos (4 anos/Pré)
Everton Erique Silva Barros (5 anos/Pré)
José Vitor Mano (4 anos/Pré)
Maria Cecília Silva dos Santos (4 anos/Pré)
Natasha Ana da Conceição Vidal (6 anos/1º ano)
Leonardo da Silva Oliveira (6 anos/1º ano)
Ana Letícia Bezerra dos Santos (8 anos/2ºano)
José Gustavo da Silva Ferreira (7 anos/2º ano)
José Laércio Monteiro do Nascimento (8 anos/2º ano)
Joseilson Silva dos Santos (8 anos/2º ano)
Natália Ana Conceição Vidal (8 anos/2º ano)
Erica Maria Oliveira de Barros (9 anos/3º ano)
Kaik John da Silva (10 anos/3º ano)
Laura de Lima Silva (8 anos/3º ano)
Marcia Adriana da Silva (11 anos/3º ano)
Maria Ranielly da Silva Lima (11 anos/3º ano)
Patrícia dos Santos Silva (15 anos/3º ano)
Hemerson Junior Silva Ferreira (9 anos/4º ano)
José Emerson da Silva Barros (11 anos/4º ano)
Maria Eduarda Batista Ferreira (10 anos/4º ano)
Yara Bezerra de Lima (11 anos/4º ano)
Lucas Antonio dos Santos Silva (11 anos/5º ano)
Luiza da Conceição Santos (10 anos/5º ano)
Maria Fernanda Gonçalves Jacó (11 anos/5º ano)
Ronielson Ferreira da Silva (16 anos/5º ano)

AUXILIAR: Maria Rita do Nascimento Melo

Nós somos educandos da escola Municipal
Pedro Virtuoso de Lima, localizada no 
Sítio Jacarará, município de Jataúba, PE.

07AUTORES O rio Capibaribe que passa atrás da minha escola multisseriada



SOBRE A ESCOLA

A Escola Municipal Pedro Virtu-
oso de Lima fica localizada no Sítio 
Jacarará, zona rural do município de 
Jataúba/ PE. Trata-se de uma escola 
multisseriada que funciona no período 
da manhã e atende alunos do pré-
escolar ao 5º ano, de 4 a 16 anos.

PROFESSORA: Maria Ilza Dias

ESTUDANTES:
Cícero Felipe da Silva Santos (4 anos/Pré)
Everton Erique Silva Barros (5 anos/Pré)
José Vitor Mano (4 anos/Pré)
Maria Cecília Silva dos Santos (4 anos/Pré)
Natasha Ana da Conceição Vidal (6 anos/1º ano)
Leonardo da Silva Oliveira (6 anos/1º ano)
Ana Letícia Bezerra dos Santos (8 anos/2ºano)
José Gustavo da Silva Ferreira (7 anos/2º ano)
José Laércio Monteiro do Nascimento (8 anos/2º ano)
Joseilson Silva dos Santos (8 anos/2º ano)
Natália Ana Conceição Vidal (8 anos/2º ano)
Erica Maria Oliveira de Barros (9 anos/3º ano)
Kaik John da Silva (10 anos/3º ano)
Laura de Lima Silva (8 anos/3º ano)
Marcia Adriana da Silva (11 anos/3º ano)
Maria Ranielly da Silva Lima (11 anos/3º ano)
Patrícia dos Santos Silva (15 anos/3º ano)
Hemerson Junior Silva Ferreira (9 anos/4º ano)
José Emerson da Silva Barros (11 anos/4º ano)
Maria Eduarda Batista Ferreira (10 anos/4º ano)
Yara Bezerra de Lima (11 anos/4º ano)
Lucas Antonio dos Santos Silva (11 anos/5º ano)
Luiza da Conceição Santos (10 anos/5º ano)
Maria Fernanda Gonçalves Jacó (11 anos/5º ano)
Ronielson Ferreira da Silva (16 anos/5º ano)

AUXILIAR: Maria Rita do Nascimento Melo

Nós somos educandos da escola Municipal
Pedro Virtuoso de Lima, localizada no 
Sítio Jacarará, município de Jataúba, PE.

07AUTORES O rio Capibaribe que passa atrás da minha escola multisseriada



0908 O rio Capibaribe que passa atrás da minha escola multisseriada O rio Capibaribe que passa atrás da minha escola multisseriada

O rio Capibaribe tem a primeira nascente no 
sítio Araçá, município de Poção, no estado de 
Pernambuco. É de lá, do sítio Araçá, 
que nasce aquele fiozinho de água.

Então, nós educandos, nos sentimos 
privilegiados em ter o rio Capibaribe 
tão pertinho da nossa escola.

Vai descendo e subindo morros 
entre 42 municípios até chegar ao Recife, 
capital de Pernambuco, e despejar 
suas águas no oceano Atlântico.



0908 O rio Capibaribe que passa atrás da minha escola multisseriada O rio Capibaribe que passa atrás da minha escola multisseriada

O rio Capibaribe tem a primeira nascente no 
sítio Araçá, município de Poção, no estado de 
Pernambuco. É de lá, do sítio Araçá, 
que nasce aquele fiozinho de água.

Então, nós educandos, nos sentimos 
privilegiados em ter o rio Capibaribe 
tão pertinho da nossa escola.

Vai descendo e subindo morros 
entre 42 municípios até chegar ao Recife, 
capital de Pernambuco, e despejar 
suas águas no oceano Atlântico.



Aqui o clima é semiárido, 
com chuvas poucas e mal 
distribuídas ao longo do ano 
e temperaturas bem elevadas.

O rio Capibaribe é um rio intermitente 
(temporário), só tem água correndo 
durante o período chuvoso, no período 
da seca aparece apenas o leito seco.
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No período de estiagem ele seca. 
Então a população começa a cavar 
os cacimbões para conseguir água 
para abastecer as famílias nas atividades 
domésticas e na criação de animais.

As águas de areias funcionam como se fossem 
cisternas naturais que se enchem de água 
durante as cheias. Então, conservando as 
águas e areias do leito seco do rio, no período 
de seca temos as águas de aluvião.

Precisamos conservar as águas 
de areias que se encontram no 
solo arenoso do leito seco de rios 
intermitentes do semiárido brasileiro.
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Nós queremos passar para todos os leitores 
os cuidados que devemos ter com as águas 
de areias do leito seco do rio Capibaribe, 
além de compartilhar informações 
de forma conjunta e participativa por meio 
de visitas, debates, reuniões, seminários, 
palestras em redes sociais que aprimorem 
hábitos de conservar o rio.

Nós aprendemos o quanto é importante 
conhecer sobre as águas e como preservar 
o rio para hoje e também para as próximas 
gerações. Tudo que aprendemos nesse 
projeto Águas de Areias foi muito 
importante. O mais importante foi saber 
sobre as águas de aluvião.
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Como podemos atuar?
Preservando a nascente.

Conservando as areias.

Cuidando da mata ciliar e das 
caibeiras que são tão exuberantes.
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Começando a 
reflorestar.

Cuidando da parte elétrica: 
fios e caixas dos cacimbões.
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Começando a 
reflorestar.
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Não retirando as areias do leito seco 
do rio Capibaribe, que mantém
as águas da aluvião guardadas.

Preservando e também recuperando 
a mata ciliar, a qualidade da água melhora.

A mata ciliar melhora a qualidade do ar.
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A mata ciliar evita erosão 
e melhora a qualidade do solo.

A mata ciliar equilibra o clima.
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Quando as matas são 
cortadas, os rios perdem 
sua proteção natural.

A falta de árvores provoca o 
desbarrancamento das margens.

A falta da mata ciliar torna a água turva.

A falta da mata ciliar provoca 
até o desaparecimento de um rio.
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Registro do Processo

Professora e alunos

Alunos visitando a comunidade

Alunos visitando a criação de caprinos

Visita ao riacho

Registro do Processo
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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

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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Cartilhas Autorais



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

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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