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O presente trabalho, em forma de artigo, teve como
objetivo, conhecer a importância da água para o ser humano,
enfatizando a água potável, a qual recebe um tratamento químico
específico para que possa ser consumida; descrevendo a água e
seus processos, alguns cuidados como o meio ambiente. O trabalho
se deu de modo qualitativo, sendo que foi através de um
questionário, onde os envolvidos foram crianças de 8 a 13 anos do
centro de referência: “Emancipar – CRAS”, vinculado a Prefeitura
Municipal do município de Panambi/RS. Os resultados apontaram
que eles não possuíam a noção de como era feito o tratamento da
água e que a superfície dos rios possui uma barreira protetora
natural chamada de “tensão superficial”, como saber prévio alguns
responderam apenas que sabiam que a água que chegava as suas
casas era do rio fiúza, mas não sabiam como jogar o lixo nos rios é
ainda mais prejudicial para o tratamento. Além disso, conseguimos
plantar a sementinha da conscientização ambiental nos
participantes, deixando um incentivo a ser passar a diante o que
aprenderam para que assim a qualidade de vida seja ainda mais
satisfatória.
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educacional).
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