
 
 
 
DINÂMICA ÁGUA VIRTUAL: QUEM SOU? DE ONDE VIM? PRA ONDE VOU? (Ensino 
Fundamental II) 
 
Após a realização da dinâmica “Agua é vida”, desenvolva a segunda atividade, que tem como 
objetivos: 
- a sensibilização e a investigação sobre a produção dos bens de consumo; 
- despertar o uso dos cinco sentidos; 
- contribuir com um novo olhar para os bens de consumo, compreendendo as cadeias 
produtivas e sua relação com os recursos naturais; 
- propiciar a integração do grupo e a coletividade.   
 
1ª etapa – Quem sou? 
Divida os professores em quatro grupos e dê um pedaço de tecido para cada um vendar os 
olhos.  
Distribua um tipo de material para cada grupo, por exemplo:  

 Açúcar; 

 Calça jeans; 

 Objetos de plástico (embalagens de cosméticos e remédios, garrafas e outros); 

 Objetos de papel (jornal, cartão, papel higiênico, guardanapo e outros). 
 
Os professores devem utilizar os sentidos, com exceção da visão, para tentar adivinhar o 
material que receberam. Após a identificação, ainda com os olhos vendados, o desafio será 
desenhar e escrever o nome do que está em suas mãos em uma folha de papel com os olhos 
vendados. Com a etapa cumprida, os docentes podem abrir os olhos, verificar os objetos e as 
produções realizadas e refletir sobre os resultados. 
 

 
Usos dos outros sentidos para reconhecer o objeto 

 
 
2ª etapa – De onde vim? Para onde vou? 
Nos mesmos grupos, peça para os participantes escolherem um dos objetos disponíveis. 
Usando um papel kraft e canetas coloridas, eles devem discutir e representar a cadeia 
produtiva do objeto, desde a extração da matéria-prima na natureza até seu consumo e o 
destino final, descrevendo em cada etapa quando há uso da água. Procure incentivar os 



professores a colocar informações como: qual a matéria-prima principal, quais os outros 
recursos naturais utilizados, quais as fontes de energia usadas para a fabricação, quais as 
etapas de produção, como é o armazenamento, o transporte, a comercialização e o consumo 
final e qual o destino dos resíduos. 
 
Após a construção da cadeia produtiva, solicite aos grupos que marquem com gotas azuis 
(recortadas em cartolina) os locais onde a água é necessária no processo e as quantidades 
correspondentes (diferenciando pouca, média ou muita quantidade).  
 
 

 
Construção da cadeia produtiva do plástico 

 
 
3ª etapa – Apresentação das cadeias produtivas 
Cada grupo deve apresentar o seu cartaz confeccionado e as reflexões realizadas sobre a 
produção do objeto e, ainda, destacar os possíveis impactos ambientais nesse processo, 
retratando especialmente o intenso uso da água em determinadas etapas. 
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4ª etapa - Água virtual 
Agora é hora de trabalhar a temática água virtual, com a apresentação e o debate do conceito 
da água que não se vê, utilizada na produção de alimentos e bens de consumo. Você pode 
fazer uma exposição utilizando materiais como o que está disponível em 
http://planetasustentavel.abril.com.br/download/stand2-painel4-agua-virtual.pdf, produzido 
pelo Planeta Sustentável. É importante, também, resgatar as cadeias produtivas dos cartazes e 
discutir seus conteúdos. Ao final, reflita com os professores sobre o que foi discutido nas 
dinâmicas e como trabalhos sobre esse tema podem ser realizados com as turmas em que eles 
atuam. 

Exposição sobre água virtual 
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