
CICLO DA ÁGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- A água dos lagos, rios e mares está no estado 
líqüido. 

2 - O sol aquece a água, ela sobe para a atmos-
fera, transforma-se em gotas de água que se 
juntam e formam as nuvens. 

3 - Quando as nuvens ficam muito pesadas, ca-
em sobre a Terra em forma de chuva. A água da 
chuva vai ser aquecida pelo sol e assim o ciclo 
da água continua. 

    A água é um líquido essencial a 
nossa vida, nesse boletim estare-
mos apresentando a importância 
da água para todos, alertando e 
mostrando aos jovens e crianças 
como cuidar, conservar e economi-
zar algo tão precioso que utiliza-
mos para nossa sobrevivência e 
dos outros seres vivos.  
 Alunos do II CICLO 1ª Fase “A”–  
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Seremos  
saudáveis ... 

�Reconhecendo a 
importância da água 
na nossa vida; 

�Identificando as 
utilidade da água. 

�Evitando o mau 
uso da água, que 
pode prejudicar à 
saúde dos seres vi-
vos; 

�Adquirindo noções 
de formação de 
misturas e; 

�Desenvolvendo a 
atenção e o raciocí-
nio , nas práticas 
do nosso dia-a-dia. 

Produção dessa edição: 

Alunos do II CICLO 

1ª Fase 

e Professoras das turmas 

O ciclo da água-imagem do site: www.tvcultura.com.br 
Última visualização:28/03/2009. 

A ÁGUA POTÁVEL  
    

     A água que bebe-
mos deve ser potá-
vel.A água potável 
quer dizer água a-
propriada para be-
ber. Ela chega às ca-
sas vinda das esta-
ções de tratamento. 
Em casa, a água deve 
ser filtrada ou fervi-
da antes do consumo. 

Visite 

a estação de 
Tratamento de 
água  de nossa 

cidade. 

 



Aniversariantes Aniversariantes Aniversariantes Aniversariantes 
dos meses dedos meses dedos meses dedos meses de    

Janeiro a Maio:Janeiro a Maio:Janeiro a Maio:Janeiro a Maio:    

"Que a vida seja pontilhada 
de bons e felizes momen-

tos". 

Feliz Aniversário!Feliz Aniversário!Feliz Aniversário!Feliz Aniversário!    

Rua Amaro Leite 

E. E. Senador 
Filinto Müller 

Tel: 66-3401 2039 

Água, essencial à vida. 

A água está presente em muitos momentos da nossa vida: 

Em nossa alimentação, 
quando comemos, cozi-
nhamos os alimentos, 
lavamos frutas e verdu-
ras ou preparamos su-
cos. 

Em tarefas do-
mésticas, como 
lavar louças e 
roupas, limpar 
pisos etc. 

Em nosso lazer, 
quando nos re-
frescamos na prai-
a ou brincamos 
com bolinhas de 

Na hidratação 
do nosso corpo, 
quando bebe-
mos água e ou-
tros líquidos. 

Se você quer ajudar no combate ao des-
perdício da água, faça uma campanha, 
espalhando estas dicas: 

Registro das produções textuais realizadas na sala de aulaRegistro das produções textuais realizadas na sala de aulaRegistro das produções textuais realizadas na sala de aulaRegistro das produções textuais realizadas na sala de aula    

   Em nossa higiene 
diária, quando toma-
mos banho, lavamos 
as mãos antes das re-
feições, escovamos os 
dentes etc. 

�Verifique se há torneiras, chuveiros e man-
gueiras vazando em sua cãs e aqui na escola; 

�Feche a torneira quando estiver escovando os 
dentes; 

�Sempre que possível, reutilize a água em sua 
cãs; 

�Não deixe o chuveiro aberto se não tiver 
tomando banho; 

�Ao ensaboar as louças, mantenha a torneira 
fechada e;  

�Verifique se o relógio que mede a água de 
sua casa está em perfeito estado. 

Vamos lutar por essa causa! 

Poupa a água 

Uma gota poupada hoje é 
mais uma gota que podes 

utilizar amanhã ... 

Ketlyn -10/01 

Vithor -10/02 

Taelly -12/02 

Ana Paula-17/02 

Raquel -23/02 

Rafhaella-03/03 

Lucas Hiro-13/03 

 

 

Fernando-17/04 
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Luciano -08/05 

Vinicius -15/05 

Gabriella -20/05 


