O FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação
Ambiental, como parte do Programa de
Comunicação Social do CBH-BS, desenvolveu
um vídeo especialmente voltado ao público
infantil, com música, bonecos e atores, dentro
da linguagem lúdica do teatro animado.
Neste material didático, você encontra
algumas ideias de como usar o vídeo para
conversar com as crianças sobre a
importância da água e tudo que o cuidado
com esse bem comum envolve.

Nos acompanhe
nessa aventura com
o Amigo Rio, Ossinho
e a OssoBanda!
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Você pode acessar o vídeo “Amigo Rio”
no canal do FunBEA no YouTube.
A letra da música especialmente criada
pela OssoBanda é pura inspiração para
falarmos do rio, das águas, de seus
caminhos e das nossas relações.
E é a partir de nossas relações com a água,
da leitura de nossa realidade, que o
aprendizado acontece!
Aqui no litoral de São Paulo, onde o vídeo,
a música e esse folheto foram produzidos,
é muito fácil perceber a relação dos rios
com a ﬂoresta, sua origem na Serra do
Mar, sua passagem pela cidade e seu
encontro com o mar.
Estimulando a observação, provocamos a
reﬂexão das crianças diante da situação
das nossas águas.

O melhor aprendizado sempre se dá a partir
da leitura de nossa realidade, da vivência
do dia-a-dia: visitar algumas áreas, como
rios, córregos, lagos, o bairro e outras
localidades da região podem auxiliar na
comparação do que aprendemos em sala de
aula e a situação real.

Unir água e arte é, ao mesmo tempo,
educar para o concreto e abrir caminhos
para imaginários repletos de signiﬁcados.
Além da música, explorar outras
dimensões da arte, como o desenho e o
teatro, pode contribuir nesse processo.

