Pedipaper Pela Água!

Tudo começou quando pensámos nos assuntos que gostaríamos de debater nas nossas aulas
de Cidadania e Desenvolvimento. Após uma troca animada de sugestões, a falta de água e as
situações de seca que nos preocupam a todos, foi a temática que escolhemos para o primeiro
período.

A partir desse momento, o nosso principal objetivo era aprendermos o mais possível sobre
esse bem tão essencial à vida. E nada melhor do que, conseguirmos trabalhar a Água em
várias perspetivas. Em História e Geografia de Portugal pudemos estudar os recursos hídricos
da nossa região e a sua influência na fixação dos povos peninsulares; em Ciências Naturais,
aprendemos o ciclo da água; em Matemática e TIC tratamos das contas dos consumos diários
de água, dados previamente recolhidos em Cidadania; em Português lemos uma obra de Mia
Couto - “A Água e a Águia”; em Educação Musical criámos uma canção e em EMRC
abordamos o simbolismo da água nos rituais religiosos.

Mas, faltava o mais importante, partilhar as nossas aprendizagens e vivenciá-las. Como
éramos duas turmas a trabalhar o mesmo tema, decidimos, nós e os nossos professores,
realizar um Pedipaper “Onde estás água?” no dia 11 de janeiro de 2019! Faltava apresentar o
nosso trabalho de Educação Visual e Educação Tecnológica, os adereços das 12 equipas
envolvidas.

O percurso foi na nossa escola, a EB23, e em cada posto de controlo por onde tínhamos que
passar, estava um dos professores das disciplinas participantes que nos propunha um desafio.
Caso acertássemos, enchíamos a nossa garrafa de água de acordo com o número de
respostas certas. Andámos muito entusiasmados mas também nervosos! Ah, na nossa
Biblioteca também mostrámos ser bons a decifrar enigmas.

É claro que houve uma equipa vencedora, mas todos sentimos que ganhámos com esta
atividade…podermos divulgar a toda a escola a mensagem “Eu poupo água, e tu?”

Os alunos do 5º1 e do 5º6
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