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Introdução

Para Iniciar  |  20 minutos

Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro 
encontro do projeto Esse rio é meu. 
Como vocês sabem, o projeto é dividido 

em quatro etapas, marcadas por 

encontros, que irão disparar e orientar 

as ações a serem realizadas com os 

estudantes ao longo do ano letivo.

Cada encontro foi planejado para durar 

2 horas e todos eles contam com um 

material de orientação – como este 

que vocês estão lendo agora - que está 

organizado em seções, com indicação dos 

tempos de duração para cada uma delas. 

Este material foi produzido para subsidiar 

as atividades docentes e colaborar para 

realização de práticas pedagógicas 

significativas que articulem o currículo da 

escola com as ações do projeto. 

Estamos iniciando agora a Etapa 1, que 

tem como objetivo fazer o diagnóstico 

da situação do rio mais próximo à 

escola em que vocês atuam. Se ainda 

restarem dúvidas sobre a produção 

esperada para esse período, voltem 

à plataforma para relerem o texto da 

etapa e assistirem, juntos, ao vídeo que 

preparamos especialmente para este 

encontro: http://multirio.rio.rj.gov.br/
esserioemeu/ (cliquem em Professores 

– Etapas – Diagnóstico). 

Estão animados para começar? 

Esperamos que sim e desejamos que 

estas reuniões favoreçam momentos 

de trocas de experiências, saberes 

diversos e ideias, em um ambiente 

prazeroso e colaborativo. 

Esse é um momento importante para 

o grupo se aproximar em torno de uma 

atividade comum. A proposta aqui é 

que compartilhem suas expectativas 

e intenções para o encontro. Pode ser, 

inclusive, uma oportunidade para que 

todos/as professores/as se conheçam.

Façam uma rodada inicial em que cada 

um complete a frase: “Eu espero que ao 

final desse nosso encontro seja possível...”

Além desse momento de aproximação 

inicial, por se tratar do primeiro encontro 

é importante construir acordos e 

compromissos para o grupo: 

Horários: a que horas começamos a 

reunião e a que horas terminaremos; 

quanto tempo está previsto para cada 

atividade; e quem no grupo ficará 

responsável pelo controle do tempo.

Divisão de papeis: quem vai redigir as 

decisões da reunião; quem vai mediar 

o debate e organizar a ordem de fala 

de cada um; havendo necessidade de 

algum encaminhamento interno na 

escola, quem vai fazer essa articulação 

com a direção ou coordenação ou 

mesmo com outros professores.

http://multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/
http://multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/
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Que tal visualizar o rio “de vocês” no 

mapa antes de preencher o quadro? 

Acessem o link: http://www.data.rio/

app/atlas-escolar

Tempo de Construir  |  50 minutos

Nesta seção, vocês são convidados a 

construírem o conhecimento necessário 

para atuar com toda a comunidade 

escolar de forma mais segura e assertiva. 

É também um momento de troca de 

experiências e saberes, em que todos 

estão convidados a contribuir. 

Que tal começar com música? 

Valsa do Maracanã (Aldir Blanc)

Quando eu ficar assim

morrendo após o porre

Maracanã, meu rio,

ai corre e me socorre

Injeta em minhas veias

teu soro poluído

de pilha e folha morta,

de aborto criminoso

de caco de garrafa

de prego enferrujado

dos versos do poeta

pneu de bicicleta

Ai, rio do meu Rio,

Ai, lixo da cidade

de lâmpada queimada

de carretel de linha

chapinha premiada

e lata de sardinha

o castigo e o perdão

o modess e a camisinha

o castigo e o perdão

o modess e a camisinha

Ai, só dói quando eu rio,

Maracanã, meu rio

Maracanã, meu rio

Ai, só dói quando eu rio

(para ouvir, acesse aqui: https://www.
letras.mus.br/aldir-blanc/1576691/)

A palavra “maracanã” significa “semelhante 

a um chocalho”. A presença de diversas 

aves desta espécie na cidade do Rio de 

Janeiro, vindas da Região Norte do Brasil, 

deu nome ao rio, ao bairro e ao estádio 

do Maracanã, todos localizados na cidade 

do Rio de Janeiro. Antes da construção 

do estádio, existia no local grande 

quantidade de aves vindas do norte do país 

chamadas Maracanã-guaçu, que emitiam 

sons semelhantes ao de um chocalho. 

(fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/

Maracan%C3%A3-gua%C3%A7u)

A visão do compositor sobre o rio 

Maracanã se assemelha à do grupo sobre 

o rio mais próximo da escola? O que 

vocês já sabem sobre este rio? 

Vamos trocar ideias sobre o contexto 

que estamos estudando e identificar o 

que já sabemos. Vocês podem começar 

preenchendo as informações no Quadro 

Síntese a seguir. Esse retrato inicial do rio 

mais próximo à escola serve para o grupo 

identificar seus conhecimentos prévios e 

a necessidade de pesquisar e saber mais 

sobre o seu contexto.  

O Quadro também servirá como um 

guia para a visita e a pesquisa com os 

estudantes. Por isso, não se preocupem 

em preenchê-lo todo agora.

Lembrem-se de que o rio a ser considerado 

é o que foi indicado pela equipe gestora 

no início do projeto. 

http://www.data.rio/app/atlas-escolar
http://www.data.rio/app/atlas-escolar
https://www.letras.mus.br/aldir-blanc/1576691/
https://www.letras.mus.br/aldir-blanc/1576691/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3-gua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3-gua%C3%A7u
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NOME DO RIO MAIS  
PRÓXIMO DA ESCOLA

ONDE SE LOCALIZA 
Nome da localidade, bairro ou outra 
referência que seja utilizada na região

COMO CHEGAMOS ATÉ ESTE RIO 
Verificar se saindo da escola é possível 
ir à pé ou se é necessário transporte, 
se é possível chegar próximo de suas 
margens

UTILIDADE 
O rio é usado de algum modo pela 
comunidade para pesca/transporte/
para captação de águas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
Verificar se o leito é plano ou há 
declives em seu percurso, é linear ou 
tortuoso, onde ele deságua, se corre 
a seu aberto ou já é encanado em 
muitos trechos, se é seguro chegar 
perto dele – se possui pontes ou locais 
de fácil observação, se há vegetação 
em suas margens, se há construções 
próximas, se as águas são turvas ou 
límpidas, se há conhecimento sobre 
a qualidade da água, se ele recebe 
algum tipo de tratamento em suas 
águas, se é usado pela indústria ou 
similar, se há algum conhecimento 
sobre sua fonte/onde nasce

CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS  
Informações sobre a história do rio: 
se sempre foi assim ou mudou, se 
há moradores no seu entorno, se 
as construções são recentes ou há 
construções históricas, tombadas 
ou de monumentos, se o nome do 
rio relaciona-se de algum modo à 
história do rio, sua relevância para a 
comunidade

PRINCIPAIS PROBLEMAS  
JÁ CONHECIDOS  
Assoreamento, qualidade da água, lixo 
visível, barrancos, tipos de construções 
em suas margens, se há e de que tipo é 
a vegetação em suas margens

QUEM FAZ SUA MANUTENÇÃO E 
PRINCIPAIS CUIDADOS  
Poder público responsável por 
sua fiscalização, se conta com a 
participação popular através do 
comitê de bacias
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Hora de Agir  |  40 minutos

Nesta seção, vocês encontram as 

orientações para realizar as atividades 

com os estudantes, incluindo a indicação 

de materiais que poderão subsidiar essas 

ações. Nessa Etapa 1, de Diagnóstico, o 

foco é: planejar a visita ao rio, realizar a 

visita e fazer o diagnóstico do rio. Vocês 

podem fazer a visita por turma, por ano 

ou como acharem melhor!  

Vamos falar sobre as ações dessa etapa?

1. Planejando a visita 

O objetivo da visita é fazer um 

reconhecimento e levantamento in loco 

das informações sobre a realidade atual 

desse rio. Portanto, antes de realizar a 

visita, procurem - de modo similar ao que 

foi feito nesta reunião - levantar o que 

suas turmas já sabem sobre o rio. Peçam 

que pesquisem o que for necessário para 

otimizar a observação que farão na visita. 

Se ajudar, usem o Quadro Síntese da 

seção anterior.  

Para esse planejamento, leiam a matéria 

da Revista Nova Escola no link a seguir e 

troquem ideias de como vocês podem se 

organizar para as visitas. Sugerimos que 

isso seja feito neste momento ou após a 

leitura de toda essa seção. 

https://novaescola.org.br/conteu-

do/1628/como-planejar-o-trabalho-de-

campo-em-geografia

2. Realizando a visita 

O Quadro Síntese da seção anterior também 

pode servir como um guia de observação. 

Nele, vocês encontram os principais 

aspectos a serem observados na visita. 

Lembrem-se de registrar o que vocês 

estão vendo. Vale tudo: gravar, anotar, 

tirar fotos, filmar. Enfim, utilizar todos 

os recursos disponíveis para fazer o 

registro. Também vale utilizar recursos 

que podem estimular a aprendizagem 

de conteúdos disciplinares, como fitas 

métricas e bússolas, se for o caso. 

Aproveitem a visita para incentivar que o 

grupo conheça a comunidade do entorno, 

por meio de conversas com moradores 

antigos, que certamente terão histórias 

valiosas que podem contribuir para essa 

fase do projeto. 

Agora, dividam-se em dois grupos.  

Cada grupo fará a leitura silenciosa de 

um dos dois textos deste encontro, que 

relatam projetos de temática ambiental. 

São eles: “Projeto Nosso Rio” e “Agentes 

Ambientais Mirins”, disponíveis na 

plataforma. Ao lerem, reflitam sobre 

como esses projetos podem inspirar as 

ações de vocês: quais ideias presentes 

nos textos podem ser trazidas para o 

“Esse rio é meu”? 

Depois da leitura, que deve durar cerca 

de 10 minutos, reservem mais 10 minutos 

para perguntas e reflexões entre os 

professores do grupo acerca do conteúdo 

do texto e para que façam anotações que 

serão compartilhadas com o outro grupo. 

A proposta é que cada grupo tenha 5 

minutos para contar para o outro grupo 

quais ideias surgiram como inspiração 

para a ação com os alunos, especialmente 

nessa etapa de Diagnóstico. 

https://novaescola.org.br/conteudo/1628/como-planejar-o-trabalho-de-campo-em-geografia
https://novaescola.org.br/conteudo/1628/como-planejar-o-trabalho-de-campo-em-geografia
https://novaescola.org.br/conteudo/1628/como-planejar-o-trabalho-de-campo-em-geografia
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3. Fazendo o diagnóstico

O diagnóstico do rio nada mais é do que 

a compilação de todas as informações 

levantadas com a pesquisa e com a 

visita. A partir dessas informações, 

vocês poderão escolher o contexto 

problematizador que irão trabalhar, 

atividade da segunda etapa, mas que 

depende do resultado desta. 

O grupo tem liberdade para decidir qual 

é a melhor forma de gerar um produto 

final para essa Etapa. O importante é que 

vocês tenham informações suficientes 

para seguir na Etapa 2. 

ENQUANTO ISSO, NA SALA DE AULA...

Um dos principais objetivos deste projeto é que ele seja articulado com os conteúdos 

curriculares, por isso, elaboramos recursos que podem apoiar o trabalho em sala de 

aula, considerando as peculiaridades de cada segmento. Confiram e façam o download 

dos materiais na plataforma!

EI: HQs EI 1 e 2. 

Que tal um pouco de fantasia para abordar os temas relacionados ao 

projeto de forma mais lúdica? Os professores da Educação Infantil contam 

com as aventuras da Turma do Planeta para isso!

EF I: HQs EFI 1 e 2 

Aventuras dessa turma e desafios elaborados poderão render bons 

debates e atividades para professores e alunos do primeiro ao quinto ano 

do EF.

EF II: Fichas Desafio – O Rio como Ecossistema e A ciência dos 

mapas. 

Professores deste segmento podem contar com as Fichas Desafio para 

conectar o projeto ao currículo escolar. Elas trazem sugestões de atividades 

por ano, a partir de um tema único relacionado à fase do projeto, e devem 

ser usadas para realizar o planejamento, a visita e o diagnóstico do rio.
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Momento de Avaliar  |  10 minutos

Este é o momento final do encontro de 

estudos e planejamento. Vamos fazer 

um levantamento das lições aprendidas, 

pensar no que foi bom, o que não 

funcionou tão bem e ver se chegamos 

aos resultados que esperávamos. Para 

isso, sugerimos que cada professor 

pense e depois, compartilhe com o grupo 

completando as frases “Que bom que.../

Que pena que.../Que tal se...” 

Veja o exemplo abaixo:

• Que bom que conseguimos começar  
   e terminar no horário!

• Que pena que nem todos os professores  
   puderam participar desse encontro.

• Que tal propor um novo horário e tentar  
   conseguir a presença de todos?

NA PLATAFORMA

Este encontro terminou, mas o projeto está só começando! 

A plataforma http://multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/ é um espaço para apoiar 

a produção de vocês, mas também para dar visibilidade às ações e conquistas ao 

longo do projeto. 

Lá vocês encontram um formulário que deve ser preenchido por um representante do 

grupo com as principais ações de cada etapa. 

O formulário será bem simples, para que vocês possam compartilhar o que foi mais 

significativo nessa etapa. Ele terá os seguintes campos:

Nome da escola:

Nome do rio: 

Ano escolar: 

Etapa do projeto:

Descobertas mais valiosas nessa etapa:

Principais atividades realizadas com os estudantes: 

Link do drive para fotos (até 5): 

Preencham o formulário antes do segundo encontro!

Obrigada pela participação ativa e pela colaboração.
Até o próximo encontro!

http://multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/

