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Roteiro para uso do kit Comitês nas Escolas
No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Na Paraíba, essa data
é celebrada com a Semana Estadual de mobilização em defesa da água.
Para esta semana, sugere-se que as escolas se planejem para realizarem atividades de mobilização em defesa da água.
A seguir, encontram-se algumas sugestões de atividades:
Atividade

Atividade

Objetivo

Material

Estudo sobre as bacias
hidrográficas

Compreender a definição
de bacia hidrográfica, sua
localização no Estado e
características das bacias
hidrográficas.

• Mapa das baciais hidrográ-

Estudo sobre os comitês de
bacias hidrográficas

Compreender a formação
dos comitês de bacias
hidrográficas, área de
abrangência, composição
e atuação na gestão de
recursos hídricos.

Estudo sobre as Agências
Reguladoras de Recursos
Hídricos

Compreender a função das
Agências Reguladoras de
Recursos Hídricos: ANA e
AESA.

ficas (3);
• Vídeo: O ciclo da Água
(Ciclo Hidrológico) (2).

• Mapa das áreas de atuação

dos comitês de bacias hidrográficas (4);
• Explicação e cartilhas sobre
os comitês de bacias hidrográficas (7);
• Vídeo: Comitê de Bacia
Hidrográfica (2).

• Cartilha sobre a AESA (8);
• Vídeo: Conheça a ANA (2);
• Vídeo: Conheça a Capacitação da ANA (2).

• Vídeo: Planos de Recursos

Estudo sobre os instrumentos de gestão de recursos
hídricos

Compreender a função dos
instrumentos de gestão de
recursos hídricos.

Hídricos e o Enquadramento
de Corpos d’água (2);
• Vídeo: Outorga de Direito
de Uso de Recursos Hídricos
(2);
• Vídeo: A cobrança pelo uso
da água (2).

Compreender as medidas
Estudo sobre nedidas de que podem ser tomadas
uso racional da Água
para garantir o uso racional da água.

• Vídeo: O uso racional da

Água (2);
• Vídeo: Usos múltiplos da
Água (2);
• Vídeo: Alocação de água (2).

• Vídeo: O Ciclo da Água

Estudo sobre nascentes

Compreender como surgem (Ciclo Hidrológico) (2);
as nascentes e porque deve- • Vídeo: Programa Produtor
de Água (2);
-se preservá-las.
• Vídeo: Águas subterrâneas Aquífero (2).

Estudo sobre os diretos da
água

Compreender e conhecer os
• Declaração universal dos
direitos da água garantidos
direitos da água (5).
pela ONU.

Estudo sobre a Lei das
Águas

• A Lei das Águas (Lei
Conhecer a Lei das Águas do 9.433/97) (6);
Brasil (Lei 9.433/97).
• Vídeo: A Lei das Águas do
Brasil (2).

Estudo sobre os riscos de
acidentes com barragens

Compreender as normas de • Vídeo: Segurança de Barrasegurança de barragens de gens no Brasil (2).
água.

Estudo sobre o monitoramento de variáveis hidrológicas

• Vídeo: A Rede HidrometeoCompreender quais variárológica Nacional (2);
veis hidrológicas são moni• Vídeo: O que é uma Sala de
toradas.
Situação? (2).

Estudo sobre
climáticas

mudanças

Compreender as interferên- • Vídeo: A Água e as Mudancias das mudanças climáti- ças Climáticas (2).
cas nos recursos hídricos.

Estudo sobre o Coronavírus
e a Água

Compreender a importância
da água nos cuidados con- • O Coronavírus e a Água (9).
trata a COVID-19.

