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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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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
Desenho da Capa: Elifaz Júnior Rodrigues da Silva, 8 anos

Centro Educacional Santa Maria
Diretor: Josinaldo Ferreira de Araújo

Município: Brejo da Madre de Deus/PE

U48 Uma volta pelo mundo com a gotinha Anabela / Maria 
 Robéria Oliveira de Sousa ... [et al.]. – 1. ed. – 
 Recife: Clã Ed., 2015.
 28 p. : il. – (Coleção Cartilhas Autorais)

 ISBN: 978-85-61428-20-4

 1. Educação ambiental 2. Capibaribe 3. Água I. Sousa,
 Arruda, Maria Robéria Oliveira 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
Desenho da Capa: Elifaz Júnior Rodrigues da Silva, 8 anos

Centro Educacional Santa Maria
Diretor: Josinaldo Ferreira de Araújo

Município: Brejo da Madre de Deus/PE

U48 Uma volta pelo mundo com a gotinha Anabela / Maria 
 Robéria Oliveira de Sousa ... [et al.]. – 1. ed. – 
 Recife: Clã Ed., 2015.
 28 p. : il. – (Coleção Cartilhas Autorais)

 ISBN: 978-85-61428-20-4

 1. Educação ambiental 2. Capibaribe 3. Água I. Sousa,
 Arruda, Maria Robéria Oliveira de II. Série  

                                                                              CDD  304.2



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 fruto do trabalho coletivo da professora e seus 

alunos do 2º ano A do ensino fundamental e versa sobre um 

tema apaixonante que é abordado de maneira limpa e clara: a 

água. 

Tendo em vista a importância da leitura na escola, esta cartilha 

foi elaborada com o objetivo de incentivar esse hábito e 

oferecer um suporte aos professores das séries iniciais para o 

ensino da educação ambiental.

Ela conta a história da gotinha Anabela e suas aventuras no 

ciclo hidrológico, ressaltando a importância de cuidarmos 

desse bem tão precioso para a vida. 

Uma volta pelo mundo
com a gotinha Anabela



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 fruto do trabalho coletivo da professora e seus 

alunos do 2º ano A do ensino fundamental e versa sobre um 

tema apaixonante que é abordado de maneira limpa e clara: a 

água. 

Tendo em vista a importância da leitura na escola, esta cartilha 

foi elaborada com o objetivo de incentivar esse hábito e 

oferecer um suporte aos professores das séries iniciais para o 

ensino da educação ambiental.

Ela conta a história da gotinha Anabela e suas aventuras no 

ciclo hidrológico, ressaltando a importância de cuidarmos 

desse bem tão precioso para a vida. 

Uma volta pelo mundo
com a gotinha Anabela



SOBRE A ESCOLA

O Centro Educacional Santa Maria pertence à rede municipal de ensino de 
Brejo da Madre de Deus/PE e está situado no Distrito de São Domingos. Oferece 
do pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental I e atende cerca de 1 400 
alunos no período diurno.

PROFESSORA:
Maria Robéria Oliveira de Sousa

ESTUDANTES:
Amanda Karoline da Silva (8 anos) • Cícero Rairón da Silva (8 anos)
Daniela Maria da Silva (9 anos) • Elifaz Júnior Rodrigues da Silva (8 anos) 
Evelyn Silva de França (7 anos) • Fábio Júnior Bezerra da Silva (7 anos) 
Felipe Siqueira da Silva (8 anos) • Gilberto Amadeu Belarmino (7 anos) 
Henderson Ithallo M Oliveira (7 anos) • Iasmim Vitória S de Barros (8 anos) 
Jarlesson Ferreira de Oliveira (7 anos) • Jayalle Micaelly A Nunes (7 anos) 
José Luan Matheus A Menezes (7 anos) • Levir Thallyson da S Souza (7 anos)
Maria Aparecida dos Santos (7 anos) • Maria Clara da Silva Lima (8 anos) 
Michel Isidio da Silva (7 anos) • Niely Elienai dos Santos (7 anos) 
Patricia Lopes da Silva (7 anos) • Rayane Josefa Alves de Santana (7 anos) 
Ricardo Siqueira de Lima (8 anos) • Rikelvys Mikael F de Oliveira (6 anos) 
Ruan Roberto Lira da Silva (8 anos) • Tainara Barros de Lima (11 anos)
Welton Djhon Lima Matos (8 anos) • Wesley Gomes da Silva (8 anos)
Yasmim Bezerra de Moura (8 anos)

Vamos fazer 
uma linda viagem 
pra conhecermos 
a água.
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Nesta viagem vamos descobrir 
como a água é importante 
para nossa vida e para o 
meio ambiente.

• Consumo humano e animal
• Higiene pessoal e da casa
• Lavar e cozinhar alimentos
• Agricultura
• Prover todas as formas de vida

Ela serve para
diversos usos:

Sem água não há vida!
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E nesta linda viagem 
conheceremos a história 
de uma gotinha chamada

Anabela.

E tudo começa assim:

Com o calor, a água dos rios, solos e mares
evapora e forma nuvens.

As nuvens cam pesadas e as gotinhas 
caem na forma de chuva.
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Cada gotinha faz o seu percurso. 

E quando cai em forma de chuva, 
inltra no solo e pode car guardada 
até aparecer nas nascentes 
e depois escorrer para rios e lagos.

E começa tudo de novo! 
Esse é o ciclo da água!

E entre milhares 
de gotinhas 

surgiu a Anabela.
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Anabela fez um longo percurso 
até chegar a nossas casas.

Caiu em um rio, mas não estava 
pronta para ser utilizada 
para o nosso consumo.

Ela foi retirada do rio e 
passou por um tratamento, 
até que cou totalmente limpinha 
e apropriada para o consumo humano.
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Anabela, assim como todas as suas 
amiguinhas que vieram com a chuva, 
é indispensável aos seres vivos.

Sem elas muitos seres deixariam 
de existir, como os peixinhos do rio...
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E as plantinhas não brotariam...

Mas para que os seres vivos possam viver 
é preciso que a gente cuide 
desse bem tão precioso.

E cada um pode ajudar para que Anabela 
e suas amiguinhas continuem existindo.



1918 Uma volta pelo mundo com a gotinha Anabela Uma volta pelo mundo com a gotinha Anabela

E as plantinhas não brotariam...

Mas para que os seres vivos possam viver 
é preciso que a gente cuide 
desse bem tão precioso.

E cada um pode ajudar para que Anabela 
e suas amiguinhas continuem existindo.



Vamos cuidar da água!

Use a água de forma racional, gaste 
apenas o que for realmente necessário.

Pequenas ações fazem muita diferença:

Opa! Está na hora da despedida.

Anabela vai aproveitar que chegaram as 
suas amiguinhas e vai seguir o seu caminho.

Espero que tenham gostado 
da sua viagem aqui na Terra!

Adeus pessoal!

Até a próxima.
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• Ao escovar os dentes, feche a torneira;
• Use o regador para molhar as plantas 

(não use mangueira);
• Use baldes para lavar calçadas e carros;
• Reutilize a água da lavagem de roupas 

para lavar banheiros, por exemplo;
• Feche bem a torneira.
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Registro do Processo
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Registro do Processo

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
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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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