Coleção Cartilhas Autorais

Escola José Francelino Aragão

2015

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: Alex Santos, Luan Cruz, Victor Silva (7ºA) e David da Silva (7ºB)
Fotograﬁas: Lucielma Bernardino Coelho de Arruda e Victor Nascimento Silva
Escola José Francelino Aragão
Diretora da Escola: Joana D'ark Lopes Brandão
Município: Santa Cruz do Capibaribe/PE
P923

Preciosa areia / Lucielma Bernardino Coelho de Arruda ...
[et al.]. – 1. ed. - Recife: Clã Ed., 2015.
28 p. : il. – (Coleção Cartilhas Autorais)
ISBN: 978-85-61428-13-6
1. Educação ambiental 2. Capibaribe 3. Areia de aluvião
I. Arruda, Lucielma Bernardino Coelho de II. Série
CDD 304.2

Sobre as Cartilhas Autorais

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.

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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Em meio a tantos assuntos estudados e pesquisados na
disciplina de Ciências, nós, alunos do 7º ano A e B, nos
deparamos com o termo “água de aluvião” e ﬁcamos curiosos.
Juntos nós fomos pesquisar em livros, internet, ﬁlmes e slides o
signiﬁcado desse termo. E aí pensamos em ajudar você a
entender o quanto é importante manter a areia no leito do rio
intermitente a ﬁm de proteger a água que ainda nos resta.
Nossas atividades nos levaram a entender o que é um rio
intermitente, a conhecer o percurso do rio Capibaribe e a
esclarecer porque chamamos nossa região de "Alto
Capibaribe”. Além disso, compreendemos a importância das
areias de aluvião em leito de rios intermitentes para a proteção
das águas que estão lá embaixo.
Nessa cartilha queremos compartilhar com adolescentes e
jovens essa experiência investigativa que mexeu com todos
nós. Esperamos que vocês curtam nosso trabalho.
Vamos lá!
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SOBRE A ESCOLA
A Escola José Francelino Aragão pertence à rede estadual de ensino e está
situada no município de Santa Cruz do Capibaribe/PE, na Avenida 29 de
Dezembro s/n. Tem uma história de 47 anos de ensino na cidade, em que se
destaca pelo empreendedorismo do seu corpo docente e discente. Oferece
Ensino Fundamental II e Ensino Médio nos três turnos e conta com nove salas de
aula, atendendo a um público de 750 alunos.
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ÁGUA DE ALUVIÃO ?!

A aluvião pode ser qualquer sedimento que
é carregado por enxurrada e depositado no
leito do rio. No caso do rio Capibaribe, a
aluvião é de areia, mas podem haver outros
tipos de sedimento (cascalho ou lama,
por exemplo) em outros lugares.

A água de aluvião é a água que inﬁltra e ﬁca
armazenada na areia do rio. É a principal fonte hídrica
do nosso povo durante os longos períodos de estiagem
a que somos submetidos periodicamente.
Sem essa água nossas atividades mais corriqueiras
como lavar roupas, pratos, tomar banho, ﬁcam
seriamente comprometidas.

Sem água não iremos viver
As águas de areia não podem acabar
Sem elas não teremos nada para beber
Sem elas não iremos viver.
Texto: José Ailton (7º A)
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O RIO CAPIBARIBE E
SUAS ÁGUAS DE ALUVIÃO
O rio Capibaribe percorre boa parte do estado de Pernambuco. Nasce
no município de Poção e tem sua foz no Recife, passando por diversos
municípios, entre eles Santa Cruz do Capibaribe. Esse rio é o principal
da bacia hidrográﬁca do Capibaribe, como podemos ver no mapa a
seguir:

A bacia hidrográﬁca do Capibaribe é dividida em três zonas principais:
o Alto, o Médio e o Baixo Capibaribe. Nossa região é a do Alto
Capibaribe, está situada no Agreste e tem clima semiárido, com
poucas chuvas e mal distribuídas ao longo do ano. Aqui o rio
Capibaribe tem uma característica especial, ele é intermitente.
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Um rio intermitente é aquele que só tem água correndo durante as
épocas de chuva e na maior parte do ano o seu leito aparece seco.
No caso do Capibaribe, muitas vezes, a água está “guardada” na
coluna de areia.
Neste desenho podemos observar a importância da areia para
proteger o poço e para guardar água para uso das pessoas e dos
animais.
Desenho: Aysla Thaís e Tamires Nayara (7º A)
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ÁGUA E AREIA,
PRECISAMOS CUIDAR
A importância das areias é que elas ajudam a água a se manter
limpa. Se uma pessoa tirar toda a areia do leito de um rio, a água
vai ﬁcar suja. Para aproveitar a água dos rios, as pessoas fazem
poços em seus leitos, e quando esses poços vão afundando as
pessoas colocam outras camadas de tijolos por cima.
Texto: Ronalthy Ramiro (7ºA)

Em nossa região ocorre um sério problema que é a retirada de
areia do leito do rio de forma descontrolada. Com a retirada da
areia, a água que ﬁcava protegida sofre um processo de
degradação, ﬁcando imprópria para o consumo.

Em muitos casos, pequenos agricultores se
iludem com os lucros exagerados da venda
de areia e não percebem que logo esse lucro
se transformará em prejuízo, pois perderão a
principal proteção da água que tanto
necessitam.
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A importância das areias para o rio Capibaribe
As areias estão sumindo e os rios sendo poluídos,
Seu trabalho é tirar areia e seu nome é escavadeira.
Pare! Senão o rio ﬁca sem areias!!!
A retirada tem que acabar.
Texto: Allan Wellington (7º A)
Desenho: Gabriel Alves (7º B)
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Nesta imagem podemos observar que a retirada da
areia deixou o cacimbão desprotegido.
Desenho: Camila Tainá e Mikaelle Bezerra (7º A)
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As águas sofridas
Esse rio poluído, onde tudo lá chora,
Vou lhe contar uma história do rio lá sem ﬁm,
Onde tudo lá é ruim, onde a poluição corrói a vida.
Suas águas podem ser salvas, queira você ou não!
Por favor! Peço-lhe: não tire a areia não!
Texto e desenho: José Vitor Gomes (7º A)
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É importante ressaltar que podemos fazer uso da areia,
ela é necessária para a construção de casas, cisternas e
estradas, por exemplo. Mas a exploração da areia precisa
ocorrer de forma a não prejudicar o uso da água.
Desenho: Radija Silva e Brenda Mariana (7º A)
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Preocupados com essa questão, nós produzimos cartazes e frases com
a intenção de sensibilizar a comunidade local sobre a necessidade de
proteger e manter essas areias dos leitos secos dos rios.
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Um momento muito importante desse trabalho foi a ação social que
realizamos na principal avenida de Santa Cruz do Capibaribe,
a 29 de Dezembro, quando fomos vestidos com a camisa do projeto,
levando faixas e cartazes e distribuindo folders para a comunidade
com alertas sobre a importância das águas de areias e a necessidade
de proteger as areias dos leitos secos dos rios.
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Esperamos que você tenha apreciado
as nossas produções e também se
sensibilizado com a nossa causa.
A natureza nos chama, a vida nos
convoca a sermos autores da nossa
própria história.
Que tal escrevermos uma história de
união, beleza e respeito?
Desenho: David Silva (7º B)

Preciosa areia

21

22

Registro do Processo

Alunos e professora confeccionando cartazes
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Alunos do 7º Ano
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Alunos do 7º Ano
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Registro do Processo

Ação social realizada na Avenida 29 de Dezembro.
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O caminho da vida
Escola Municipal Oscarina Cavalcanti
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

Construindo uma
escola sustentável
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

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
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Escola Estadual
José Francelino Aragão
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

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.
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
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