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RESUMO 
 
 

Este resumo, vinculado ao PIBID – Diversidade (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência), ligada ao Curso de Licenciatura em Educação do Campo na UNITAU - Universidade 
de Taubaté e financiada pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino 
Superior), tem como objetivo relatar a experiência vivida durante as atividades realizadas pelo 
Pibid – Diversidade, subprojeto Água, que proporcionou principalmente uma reflexão sobre a 
escassez desse líquido precioso no Município de Natividade da Serra- SP, criando estratégias 
para instigar os alunos a fazerem o uso racional da água, demonstrando isso de forma prática. 
Num primeiro momento foi realizado um levantamento das condições do abastecimento de 
água, do nível da represa, estado das nascentes, por meio de pesquisa em sites, e visitas aos 
locais estratégicos da represa. A pesquisa realizada nesse espaço de tempo demonstrou 
dados preocupantes com relação ao nível das águas, na represa de Paraibuna, a qual grande 
parte está no município já mencionado, em que o problema agrava principalmente as 
comunidades ribeirinhas. A conscientização feita nas escolas através do projeto Pibid teve 
como foco maior o estado das nascentes que compõem o sistema Paraibuna, com visitas as 
nascentes do bairro do Pouso Alto feito pelos alunos da escola Teresa Garcia Minari com 
supervisão dos professores, e debatida em sala de aula após a volta, demostrando aos alunos 
a importância real dos afluentes para a composição de um grande rio. Isso tem sido a base do 
projeto em meio a escassez de água em que a nossa região vem sofrendo, devido a falta de 
chuva, desmatamento, o aquecimento global em si. A questão de estarmos em uma região 
onde possui recursos hídricos em abundância, em que não demonstra uma grave escassez de 
água, permite a interpretação dos alunos de que não há falta de água prevista e real para 
nossa região, acarretando o desperdício e poluição dos rios. Com o Pibid Diversidade 
Subprojeto Água os alunos assimilaram melhor os riscos do uso indiscriminado dos recursos 
hídricos, proporcionando a conscientização dos alunos para um futuro melhor. Entende-se 
como relevância destacar um tema tão repercutido na mídia atualmente e aproximá-lo da 
realidade local dos alunos. Conhecer os fatores que proporcionaram o baixo nível da represa 
de Paraibuna, a condição das águas que abastecem as casas desses mesmos alunos, a 
importância das nascentes para a composição de um rio, trouxe a preocupação e o olhar de 
crianças do 6º e 7º ano para a realidade do problema de água no município de Natividade da 
Serra e bons exemplos de conservação da mesma. 


