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I. Plano de Aula:  
Data: 20/06/2012 

II. Dados de Identificação: 
Escola: Escola Estadual de Educação Básica Francisco Brochado da Rocha- CIEP 
Supervisora: Alzira Gomes 
Bolsistas ID: Bianca Silveira, Christian Azambuja, Geovânia dos Santos e Lidiane Pereira 
Componente Curricular: Matemática 
Série: 8ª                                 Turma: 81                                        Período: Tarde 
 
III. Tema:  

Calculando nosso real consumo de água 
 
IV. Objetivos:  
 
Objetivo geral: A partir dessa aula os alunos deverão ser capazes de identificar e calcular seu 

consumo de água, construir e analisar gráficos a partir dos resultados. 
 
Objetivos específicos:  

Ao nível de conhecimento – 

• Identificar qual o consumo de água de sua família; 

• Contrastar com os colegas os resultados obtidos; 
 
Ao nível de aplicação –  

• Calcular o volume de água gasto por sua família, utilizando de conversões de medidas para 
obter o resultado em diversas unidades de medidas; 

• Ilustrar os resultados obtidos através da construção de gráficos;  
 
Ao nível de solução de problemas – 

• Debater com os colegas os resultados, a fim de comparar como é o consumo nas diversas 
residências; 

• Julgar se são, ou não indivíduos conscientes que se preocupam com a preservação das 
águas e organizar medidas de economia de água. 

 
V. Conteúdo:  

• Conversão de unidades de medidas; 

• Raciocínio lógico; 

• Educação ambiental; 

• Construção de gráficos. 
 
VI. Desenvolvimento do tema e os procedimentos de ensino:  
A aula terá como problematização inicial o questionamento: Que quantidade de água consumimos 
por dia? Quanto de água precisamos, por dia, para viver? Assim, serão levantadas questões a 
cerca do consumo desse bem natural e suas conseqüências. A aula terá continuidade com uma 
dinâmica que envolverá a leitura de uma conta de água, sendo necessário haver conversões de 
medidas dos resultados, construção de gráficos para melhor análise, e ainda, um debate entre os 
alunos comparando seus consumos de água.  Irá haver um retorno aos questionamentos iniciais, 
discutindo se estão tendo uma postura consciente, com relação ao consumo e a preservação das 
águas, e por fim, elencaram medidas de economia de água. 



 
VII. Recursos didáticos:  

• Quadro-negro; 

• Giz 

• Conta de água. 

VIII. Avaliação: 
 
A avaliação consistirá no transcorrer da aula, onde será avaliada a implicação dos alunos diante 
dos questionamentos, e ainda terá a aplicação de um questionário, em que os alunos irão 
respondendo no decorrer da atividade, em seus cadernos, que será avaliado, juntamente com os 
gráficos construídos, na aula subseqüente. 
 
 
XIX.Referências:  
 

ECOCONSCIENTE, consumo consciente. Disponível em: 
http://www.ecoconsciente.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=43&It
emid=71. Acesso em 01de Junho/2012. 
 
 


