Consumo Excessivo de Ã•gua
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como por exemplo o reaproveitamento da Ã¡gua da chuva, guardando em baldes e aproveitando para lavar calÃ§adas. ApÃ³s a
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OlÃ¡ inspetor, Ã© uma honra lhe convidar para nos ajudar a diminuir o desperdicio de Ã¡gua, vocÃª&nbsp;terÃ¡&nbsp;uma grande
aventura pela frente, entÃ£o vamos comeÃ§ar agora...&nbsp; Em uma das nossas rondas descobrimos vÃ¡rios&nbsp;casos
de&nbsp;desperdÃ-cios de Ã¡gua, nos falaram que vocÃª&nbsp;Ã© um herÃ³i&nbsp;do meio ambiente e tambÃ©m&nbsp;um
Ã³timo&nbsp;inspetor, agora vamos lhe contar uma situaÃ§Ã£o....No bairro SÃ£o CristÃ³vÃ£o&nbsp;mora Clarinha , Dona Fernanda e
Paulo seu marido. Clarinha filha do casal, sempre gostou de tomar banho, diferente da maioria dos seus colegas de classe que nÃ£o
curtiam muito um bom banho, ela passava horas e horas no chuveiro passando sabonete, xampu, condicionador e tudo que fosse
preciso para ficar cheirosa, pois ela amava ficar limpa, detestava sujeira. PorÃ©m havia um problema, Clarinha gastava Ã¡gua demais
debaixo do chuveiro, passava muito tempo ensaboando-se e deixava o chuveiro lÃ¡ jorrando Ã¡gua sem precisÃ£o, puro
desperdÃ-cio!&nbsp;Queremos que vocÃª veja se acontece isso tambÃ©m na sua casa, caso aconteÃ§a pegue sua prancheta de multas
e avalie o desperdÃ-cio.

1- Utilizando o editor de texto para fazer as multas e&nbsp; imprimir em casa, marcando uma numeraÃ§Ã£o de 0-5 para os
desperdÃ-cios . &nbsp;2- Fazer um quadro no editor de texto, com os vÃ¡rios desperdÃ-cios (no mÃ-nimo 5) que ocorrem na sua casa
e simular um quadro em sala de aula, para servi como exemplo depois utilizar os resultados da sua pesquisa feita em casa&nbsp; e
inserir no slide. 3- No final envie para o e-mail da turma os slides, e em sala faÃ§a uma apresentaÃ§Ã£o do trabalho desenvolvido
,contendo a quantidade de recursos utilizados pela sua famÃ-lia para evitar o desperdÃ-cio de Ã¡gua, mostrando tambÃ©m com as
pesquisas a importÃ¢ncia da Ã¡gua para o meio ambiente.&nbsp;&nbsp;

1- Formar um grupo de 3 a 4 pessoas.2 - com o auxilio do editor de texto, criar uma tabela com os dados encontrados na pesquisa
feita em casa , nessa tabela serÃ£o inseridos os conteÃºdos como : tipos de desperdÃ-cios e as vezes que eles se repetem.3- Fazer
pesquisas na internet com o auxilio dos links disponÃ-veis a importÃ¢ncia da Ã¡gua e consequÃªncias do seu desperdÃ-cio.4- Juntar as
melhores pesquisas feitas no laboratÃ³rio&nbsp;de informatica, juntamente com o resultados da enquete(TABELA)feita em casa e
inserir todas essas informaÃ§Ãµes no slide para formular a apresentaÃ§Ã£o.

AvaliaÃ§Ã£o 1 (tabela)NotaAvaliaÃ§Ã£o 2 (slide)NotaOrganizaÃ§Ã£o&nbsp;1,5Criatividade1,5ConteÃºdo2,0Trabalho em
equipe1,5Desempenho1,5organizaÃ§Ã£o e conteÃºdo dos resultados da pesquisa2,0

Category and Score

Score

Total Score

A Ã¡gua Ã© fundamental para o planeta terra, sendo assim um elemento essencial para a vida de animais e vegetais. Pois quando a
Ã¡gua Ã© ameaÃ§ada o planeta terra tambÃ©m Ã©, uma vez que a Ã¡gua Ã© o elemento essencial para a vida. EntÃ£o, nÃ£o podemos
desperdiÃ§ar, vamos juntos salvar o planeta terra?
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