
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: - Filtro de Agua 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo: intelectual 

Ramo: lobinho 

Área de Desenvolvimento: intelectual 

Número: 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 5 

Tempo de duração da atividade: 30-40 min 
Limite de jovens na atividade: 25 

Local onde será realizada a atividade: campo aberto 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
 Não requer estrutura especial 
 

Objetivos da atividade: 
Construir um filtro de água artesanalmente. 
 
Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
1° fase: 
F 4. Participa com entusiasmo das atividades ao ar livre e demonstra interesse pela prática de  
esportes. 
I5. Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos objetos. 
 
2°fase: 
I5. Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos fenômenos que 
observa e soluções para pequenos problemas. 
I8. Demonstra curiosidade em conhecer sobre diferentes ofícios e atividades profissionais e identifica 
ferramentas e seus usos. 
 

Descrição detalhada da atividade: 
Com a tesoura, corte uma das garrafas ao meio; 
- Pegue a parte superior da garrafa que foi cortada e encaixe-a na parte inferior, 
 Em seguida, coloque o algodão como se fosse tampar a boca da garrafa. Acima do algodão, coloque todos 
os outros materiais na seguinte sequência: areia fina, areia grossa e pedras pequenas; 
Na outra garrafa pet, coloque um pouco de terra e água até a metade, tampe e misture bem; 
- Com cuidado, despeje a água com a terra dentro do funil com as camadas e veja como sai a água que 
escorre dentro do copo 
 



 
Fundo de cena: 
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
Duas garrafas pet vazias e transparentes; 
- Areia grossa; 
- Areia fina; 
- Pedrinhas pequenas; 
- Algodão; 
- Terra; 
- Água; 
- Tesoura. 
 
Dicas: 
 

Como avaliar esta atividade: 
 
Qual era o aspecto da água antes de passar pelo funil? 
Qual era o aspecto da água depois que ela passou pelo funil? 
Por que a água filtrada é tão importante para o consumo humano? 
O que acontece se uma pessoa ingerir água que não está filtrada? 
Cite algumas doenças que podem ser transmitidas através de água contaminada. 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
 

Recomendações adicionais: 
 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 
Elaborada por: 

Grupo Escoteiro:                                                                                                  Região:            Numeral: 

e-mail:                                                                                                                    Tel.: 

Revisada pela Comissão RL – 06/08/19 


