
A Viagem da Gotinha de Água – Ciclo da Água NA SALA DOS REGUILAS (4 

ANOS) 

 

No mês de fevereiro surgiu a pergunta de onde vinha a chuva. Uns diziam que 

vinha do céu, uns diziam que era das nuvens… Depois a Rita perguntou como é 

que as gotinhas de chuva iam para as nuvens e ficámos todos a pensar. A Rita 

disse que tínhamos que descobrir e que ia trazer uma história para tentarmos 

descobrir. Nesses dias trouxe a história da Gotinha de água, a gotinha Salpico. A 

história contava a viagem da gotinha Salpico que vivia num lago e que um dia o sol 

aqueceu a água do seu lago, e ela e as gotinhas subiram formando as nuvens. 

Juntaram-se muitas gotinhas e o vento empurrou as nuvens para lugares frios e 

com o frio as gotinhas começaram a cair para os terrenos, para os rios, em cima 

das plantas. Algumas das gotinhas caíram nos rios e nos terrenos e fizeram uma 

longa viagem até ao mar, onde conheceram novos amigos, os peixes. Uma dessas 

gotinhas era a Salpico. A gotinha Salpico e as outras gotinhas ficam à espera que o 

sol volte aquecer a água para que a viagem comece novamente. É sempre assim.  

Também descobrimos que quando as nuvens passam por sítios muito muitos frios, 

as gotinhas ficam com tanto frio que transformam-se em neve e caiem nos 

terrenos, depois as gotinhas derretem e voltam a ser gotinhas de água líquida. 

Depois de ler a história e de conversarmos sobre o que aprendemos na história da 

gotinha fomos fazer um desenho.  

 

Com a história da gotinha de água também descobrimos mais coisas. Que quando 

a chuva cai nos terrenos rega as plantas e as árvores, ajudando a crescer. 

Percebemos que a água é muito importante nas nossas vidas e no nosso planeta. 

Sem a água não conseguimos viver.   



Ao descobrir isto decidimos perceber três coisas:  

Qual era a importância da água?  

Para que serve a água?    

Onde podemos encontrar água? 

 

Conversámos sobre isso e cada um de nós disse o 

que achava e decidimos ir procurar no computador 

imagens que representassem o que tínhamos dito. 

Fomos nós que escrevemos no computador, a Rita 

escreveu numa folha as palavras e nós escrevemos 

no computador com alguma ajuda. 

Depois da pesquisa no computador, cortámos as imagens, colocámos em 

cartolinas e escrevemos o que descobrimos. Também fizemos um cartaz sobre 

alguns animais que vivem na água e a educadora dos 5 anos da turma A convidou-

nos para comunicar o que tínhamos descoberto sobre esses animais aos seus 

meninos. Em breve iremos.. 

 

 

A Rita levou a história do ciclo da água, onde relembrámos algumas partes da 

viagem da gotinha salpico e descobrimos mais algumas coisas, até contámos uma 

canção sobre o Ciclo da água.  

Depois de todas as descobertas, recontámos a história da gotinha de água Salpico 

com as imagens que colorimos, organizando as imagens na sequência de 

acontecimentos. 



 

Gostámos muito de descobrir de onde vem a água e da história da gotinha Salpico. 

Mas para além das descobertas que fizemos, também percebemos que temos que 

proteger e poupar água para ela não terminar nem ficar 

contaminada.  

Depois de uma conversa de grupo, chegámos à 

conclusão que existem cuidados 

a ter com a água que bebemos 

e com as água do nosso 

planeta, porque não somos só 

nós que precisamos de 

água…TODOS PRECISAM! 

Para ajudar os pais e os nossos 

colegas do Externato sobre os cuidados a ter com a água, 

decidimos fazer um cartaz com imagens sobre aquilo que 

achamos importante fazer para proteger a água e o nosso 

planeta.  

Para finalizar decidimos fazer em conjunto com a sala dos golfinhos a história da 

gotinha de água. Dividimos tarefas entre os dois grupos e já começamos a fazer, 

mas ainda não terminamos, pois surgiram outros projetos e atividades. 

Desenhamos as nuvens e o sol, recortámos e pintámos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


