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RESUMO 
 
 

A importância dos rios para o planeta e a humanidade é preocupação de todos, pois ao 
observar os mananciais e afluentes, espera-se a conscientização da população para que esta 
não polua o meio ambiente, pois esse cuidado depende de nós. Antigamente os rios, oceanos, 
mares, e represas eram mais limpas, os animais bebiam dessas águas e muitas pessoas até 
nadavam nestes locais sem preocupação. Mesmo com o crescimento da indústria e da 
população existem locais em que os esgotos das indústrias estão sendo tratados antes de 
serem lançados nos rios. O rio Tietê em seu percurso que corta o município de São Paulo é 
poluído e sem vida, pois quando chega à cidade, este recebeu esgoto em vários trechos e se 
encontra totalmente comprometido pela poluição. A falta de oxigenação dos rios tem 
aumentado a proliferação de microrganismos decompositores, contribuindo com às mortes de 
peixes e de outros animais. O desejável é garantir que o esgoto doméstico, industrial, sejam 
tratados antes de serem lançados aos rios, oceanos e mares. A contribuição da humanidade 
para o planeta é colaborar com a conscientização das novas gerações para não ocorrer a 
poluição do meio ambiente. Uma das formas de colaborar com esse processo de 
conscientização é o trabalho realizado pelos professores na conscientização de seus alunos 
para respeitar e ter bons hábitos no dia a dia, para que avanços possam ser observados no 
futuro, melhorando o convívio no planeta. Por meio do Projeto PIBID Diversidade, os 
licenciandos em Educação no Campo-UNITAU desenvolvem ações pedagógicas nas escolas 
rurais sobre o uso consciente e sustentável da água. As atividades educativas e lúdicas têm 
contribuído com o processo de conscientização dos alunos do ensino fundamental. Espera-se 
que por meio da educação nos bancos escolares, as novas gerações possam ajudar no futuro, 
não poluindo os recursos hídricos, para que exista água potável para beber, para o lazer, para 
a agricultura e para a saúde, pois esta é uma questão que deverá ser incluída, pensada e 
vivenciada pelas gerações futuras. A água é um recurso natural fundamental para os seres 
vivos. Os rios em seu estado natural podem ser utilizados para a navegação, pesca e 
atividades de lazer, além de garantir a vida dos seres humanos, animais e plantas. O cuidado 
com os recursos hídricos nos dias de hoje representa a sobrevivência desta e das gerações 
futuras. Precisa-se garantir que desde a infância, o homem adquira hábitos de respeito à 
natureza, para que tenha uma vida mais saudável. 


