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Boa tarde!  Como vão vocês? 

Espero que todos estejam bem! 

Dando continuidade ao nosso projeto: Meio ambiente e certificação Embaixador 

Verde, com o tema “conscientização sócio ambiental,” daremos início a nossa 

atividade, assistindo ao vídeo da história “O Camelo, o Burro e a Água", durante 

a exibição faremos pausas, e neste momento vamos chamar a atenção da 

criança, explicando qual a forma correta de usar a água, e perguntar que forma 

ela acha que é a certa, por exemplo: é certo escovar os dentes com a torneira 

aberta? 

Ao terminar o vídeo, vamos conversar com a criança, sobre o quanto a água é 

importante para os seres vivos, para o meio ambiente, e por isso temos que 

separar o lixo, não  jogar lixo na rua,etc... 

Em seguida , para finalizar a atividade , pediremos para a  criança  fazer um 

desenho livre, falando para ela desenhar, como  ela acha que devemos usar à 

água, relembrando as cenas do vídeo é a explicação (conversa),após o vídeo. 

Obs: o desenho pode ser feito no papel que tiver em casa, folha de sulfite, 

caderno, cartolina e outros. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=MrtC0efG62U 

 

 

“ O Camelo,  o Burro e a Água “ 

História de : Sérgio Merli. 

                 Xii!!! Cortaram o fornecimento de  água algo aconteceu. 

              O Burro e o Camelo moravam, lado a lado. 

              E todos os dias, eles recordavam com o barulho do despertador, trim...trim.. 

             O Camelo tomava sua água, o Burro também. 

            Más o Camelo,  logo a torneira fechava, o Burro viu o vazamento, mas não se importava. 

          O Camelo escovava  os dentes com a torneira fechada. 

          Já o Burro!!! 

         Desperdiçando água,  deixava a torneira aberta. 

         O Camelo  pregava suas plantas com o regador. 

         Já o Burro!!! 

         Usava a mangueira,  e  deixava água vazando por todos os lados. 

        O Camelo, lavava as mãos  com a torneira fechada. 

         Já o Burro!!! 

         Sempre desperdiçando a água. 

         O Camelo! Tomava banho rápido e ligeirinho, o Burro... aí aí. 

       Se secava e  saía rapidinho. 

https://www.youtube.com/watch?v=MrtC0efG62U


  

       Pois sabia que tinha que economizar. 

       O Burro  cantava... cantava... 

       E com o desperdício não  não se importava, é continuava a brincar. 

      O Camelo  lavava a louça com a torneira fechada. 

      Já o Burro! Continuava com o vazamento, sem se importar. 

      E a torneira vazada... 

      Foram dormir... 

      Más as caixas da água, já  não estavam iguais antes. 

      No outro dia  o Camelo, tomou sua água  de manhã. 

      Já o Burro!!!  Iii... 

     Ele não economizou. 

      

    Essa é uma história ilustrada de “Sérgio Merli" 

    Publicada pela “Editora Melhoramentos “ 
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