
 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2021. 

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

 

No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, que tem como objetivo 

conscientizar a todos sobre a importância e o uso correto da água. Precisamos aprender, desde 

criança, que a água é essencial para a sobrevivência dos seres vivos, faz bem à saúde, hidrata o 

corpo e é fundamental para a existência do nosso planeta. 

Além de garantir o funcionamento adequado do nosso corpo, a água é importante para os 

seres humanos em vários outros aspectos, tais como: fazer a higienização do corpo e da casa, 

preparar alimentos, regar as plantas, produção da energia elétrica, nas atividades industriais e em 

até atividades de lazer, entre outros. 

Diante da grande importância da água para as nossas atividades diárias e o funcionamento 

do nosso corpo, é fundamental que cuidemos desse recurso. Para isso, é necessário preservar as 

nascentes, mananciais, economizá-la nas atividades diárias e que façamos a nossa parte para 

evitarmos a contaminação dos ambientes aquáticos, como por exemplo, não jogando lixo nos 

mares e rios. 

Por isso que, embora precisemos de água, não podemos usá-la o quanto quisermos. Todos 

podem e devem cuidar da água e eliminar o lixo da forma correta, prejudicando o mínimo possível 

o ambiente que também é a nossa casa. São atitudes de educação e cidadania que contribuem 

para a preservação do meio em que vivemos. 
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ADULTO, FAÇA A LEITURA DOS TEXTOS PARA A CRIANÇA. 

 

 



 

1 – MARQUE COM UM X A RESPOSTA QUE COMPLETA CADA FRASE SOBRE A 

ECONOMIA DE ÁGUA: 

 

2 – COMPLETE A PALAVRA COM AS LETRAS QUE FALTAM E RESPONDA: 

                

 

        

 

 

  

PRIMEIRA LETRA  

 

ÚLTIMA LETRA 

 

TOTAL DE LETRAS   
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NÃO ESQUEÇA DE LER O ALFABETO TODOS OS DIAS: 

 

 

E OS NÚMEROS TAMBÉM: 

 

 

AGUARDO A DEVOLUTIVA DAS ATIVIDADES. 

ÓTIMA SEMANA! 


