
 

 

Olá, como vocês estão? 

Espero que todos estejam bem. 

 

Dando continuidade ao nosso Projeto Meio ambiente e certificação embaixador 

verde, hoje vamos enriquecer ainda mais o nosso aprendizado para isso vai 

assistir ao vídeo a gota borralheira disponível no endereço abaixo.  

Neste vídeo podemos aprender como conservar os nossos rios e represas, 

descartando corretamente o nosso lixo e não jogando lixo em lugares 

indevidos. Para isso precisamos de celular, computador e o link do vídeo. 

Agora que você já conhece a cristalina faça o desenho dela bem linda dentro 

da água, utilize o desenho abaixo como modelo, ou se preferir explore a sua  

criatividade e  imaginação. 

Não se esqueça de registrar esse momento com fotos. 

 

    
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Mcbxrdz3cz0 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSORES: Ana Lúcia M. Alexandre, Ana Paula do N. Silva, 

Celina de M .Caetano, Eliana Paula Caleffi, Selma Lopes dos Santos e 

Maria Lucilene Barros. 

TURMA: 

Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Escuta, fala, pensamento e imaginação”. 

OBJETIVOS  DE APRENDIZAGEM: (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mcbxrdz3cz0


 

 

 

 

Link da imagem: https://www.google.com/search?q=cristalina+ 

imagem+da+gota+borralheira&rlz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
A gota borralheira 

 
Cristalina  era uma gota  de água que habitava no reino das águas limpas. Ela vivia 
feliz deslizando  entre  as montanhas, rios e riachos; todos tão limpos que dava pra 
ver  o que tinha no fundo. e cristalina vivia assim: 
Um dia aqui, outro ali... Brincando com os peixes, com as pedras por onde passava e 
também com as folhas que caíam no leito do rio. 
Àh! ela não dispensava uma conversa com seu amigo vento, que sempre lhe trazia 
notícias de longe. 
Às vezes também gostava de tomar sol e observar o ambiente a sua volta. Até que um 
desses dias... 
- olha só que legal! que lugar é este? 
Tem barcos sobre a água, e também tem umas casinhas lá longe! eu não sabia que 
atrás das montanhas tinha tudo isso! 
Cristalina ficou deslumbrada com o novo ambiente, que ela logo descobriu ser uma 
represa. 
Era o lugar que guardava a água do rio para uso da população da cidade. 
Resolveu dar um tempo ali, afinal estava muito bom. 
Depois de descansar um pouco, cristalina seguiu seu percurso. 
Mas, derepente... 
- Epa, está tudo escuro! o que está acontecendo? Bem que meu amigo vento me 
avisou que um dia a gente entra pelo cano. 
Cristalina ficou no escuro, correndo por canos e tanques de limpeza. era a estação de 
tratamento de água. 
Algumas amigas suas, que também estavam na represa, tomaram caminho diferente. 
Seguiram o rio e acabaram indo molhar as plantações. 
Agora, mais limpa, cristalina continuou passando por outros canos até chegar em um 
tanque bem alto, na cidade. decidiu ficar ali um tempo, descansando. 
Pensou em tudo que havia aprendido sobre o ciclo da água: que a água dos rios, dos 
lagos e mares, quando aquecida, vira vapor e sobe, transformando-se em chuva e 
volta para a natureza. e, depois de tratada, abastece toda a cidade. 
Concluiu que a água é muito importante para a vida das pessoas e dos outros seres 
vivos, e ficou orgulhosa por isso.mas seu descanso durou pouco.-uai,ai. o que foi 
agora? 
Cristalina sentiu uma força puxando-a para baixo... e lá se foi cris talina, por outros 
canos, em direção a muitas casas. 
No caminho passou perto de um bueiro que mais parecia uma boca esfomeda 
engolindo tanta sujeira que a água trazia. era uma boca de lobo! 
Cristalina acabou tomando outro caminho, deslizou por uns canos escuros e percebeu 
que estava chegando em uma casa. 
_ o que é isso? Um vaso sanitário? só me faltava essa! ui! ai! ui! o que é tudo isso aqui 
comigo? 
Pobre cristalina... 
Ela havia entrado em um outro cano e estava sendo acompanhada de xixi e cocô! 
Cristalina sofreu muito. Não conseguia nem passar pelo cano,  a quantidade de sujeira 
que havia por ali... e cada vez que empacava, cristalina ficava mais suja. 
Tinha de tudo dentro do cano: cotonetes, preservativos, absorventes, pedaços de 
papel, rolha, tocos de madeira,areia,borracha,óleos, restos de comida e mais um 
montão de coisas estranhas jogadas por residências, industrias e comércios cristalina 
não estava aguentando mais. 
Ela e muitas outras amigas, juntas, formavam um grande líquido mal cheiroso. 

http://lendcontfab.blogspot.com/2013/03/a-gota-borralheira.html


Quando o cano passou perto de um grande rio imundo, cris talina mais parecia uma 
gota lamacenta e toda desengonçada. estava se sentindo doente. 
No meio de toda aquela sujeira do cano e do rio, havia bactérias e vírus, uns seres 
que levam doenças para tanta gente e principalmente para as crianças. 
Tudo isso fez cristalina pensar nos seus amigos peixes. e se eles estivessem mortos? 
Cristalina foi piorando, piorando, até que desmaiou. 
Teve que ser socorrida as pressas, subindo até um lugar com grandes tanques. cri 
talina ainda conseguiu ler a placa colocada ali: ete – estação de tratamento de 
esgotos. 
- o que? esgotos? 
É isso mesmo. cristalina tinha virado esgoto. 
 O uso da água pela comunidade transformou cristalina naquela sujeira toda, como 
uma borra. virou uma gota borralheira. 
E pra sair dessa,só  mesmo com um tratamento muito grande e demorado. 
Primeiro tiveram que separar todo o lixo que as pessoas jogam indevidamente nos 
vasos sanitários, nos ralos das pias, tanques, chuveiros, etc. essa sujeira precisa ir 
para o lixo, pois,sendo jogada no esgoto, tanto podia entupir os canos como estragar 
as máquinas da ETE. ( Estação de tratamento de esgoto). 
Depois disso, a gota borralheira, que já não era mais cristalina, ficou em tratamento 
durante muito tempo, em tanques especiais. quem cuidou dela foram os médicos da 
ete, todos muito eficientes. É que eles foram influenciados pelo grande médico 
sanitarista, o doutor  saturnino  de brito. 
Depois de todo esse tratamento, nosso amiguinho, que já tinha perdido a noção de 
tempo, começou a acordar e sentir-se melhor. toda a sua sujeira havia sido retirada e 
levada para outro lugar. 
Mas ainda demorou um pouco pra ficar boa. Um belo dia... 
- oba!!! Estou saindo dos canos e tanques escuros, que maravilha! Nossa! Virei 
transparente de novo. 
E lá foi ela de volta para os rios, cachoeiras e...ih! 
Parece que tem gente querendo ver se ela está limpinha mesmo. E é gente bem 
exigente, que aprendeu que tratamento de esgoto é saúde, conforto, qualidade de vida 
e preservação do meio ambiente. 
Será que a nossa gota borralheira virou cristalina? 
 
Observação: ete = estação  de tratamento de esgoto. 
 
Patrocínio de editora saraiva – sabesp-sp 
autores/ Nair de Medeiros Barbosa e Geraldo Julião dos santos. 

 

Link da história: http://lendcontfab.blogspot.com/2013/03/a-gota-borralheira.html 
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