
Projeto de turma “POUPÁGUA” 

A turma do 4º A trabalhou o projeto de turma “POUPÁGUA” dando cumprimento aos 

conteúdos do programa de Estudo do Meio, nos domínios do Conhecimento do meio 

natural e social. Dinamismo das inter-relações natural/social e subdomínio da 

sustentabilidade.  

Tendo como metas finais o processo de exploração, transformação e aplicação de 

recursos naturais, inferindo a necessidade da sua gestão sustentável. A caraterização 

dos elementos naturais e humanos de lugares e regiões através de recolha e 

mobilização adequada de informação. 

O projeto procurou atingir objetivos como: 

Detetar alterações nas características naturais do território, resultantes da ação 

humana, e problemas, com expressão territorial, no meio local, identificando os seus 

aspetos positivos e negativos. 

Relacionar desequilíbrios de consumo, destruição das florestas e poluição com o 

esgotamento de recursos, a extinção de espécies e alterações profundas na qualidade 

do ambiente. 

Reconhecer a existência na Terra de grandes focos e vazios demográficos e que há 

fatores naturais e humanos que influenciam a distribuição observada (exemplos: 

temperaturas muito elevadas no deserto ou muito baixas nos continentes gelados, 

áreas litorais ou junto a grandes rios muito povoadas. 

Propor medidas e ações ao seu alcance para solucionar problemas detetados no seu 

ambiente próximo (exemplos: recolha seletiva de resíduos, reutilização e reciclagem 

dos resíduos domésticos, campanhas de sensibilização...). 

Identificar o valor da sua pegada ecológica discutindo práticas que contribuam para a 

diminuição desse valor. 

Identificar problemas (exemplos: incêndios, poluição atmosférica, aquática...) 

associados à ação humana geradores de desequilíbrios ambientais e conflitos sociais, 

reconhecendo intervenções (individuais e comunitárias, em diferentes regiões do 

planeta) reconhecidas como boas práticas com vista à sustentabilidade. 

Identificar a localização das grandes reservas de água doce no planeta e justificar a 

necessidade da poupança de água para a sua gestão sustentável. 

Culminaram com uma campanha de poupança de água junto da comunidade local na 

qual todos se empenharam. 


