
 

 

 

 

 

Dia do Rio Capibaribe - 24 de novembro 

 

Prezado(a) Professor(a), 

Dia 24 de novembro é o Dia do Rio Capibaribe. A data foi instituída pela Lei Estadual n. 14.011 

de 23 de março de 2010, como forma de reconhecer a importância histórica do rio e sua 

contribuição no desenvolvimento de Pernambuco. 

O Programa Capivara e seus apoiadores convidam-o (a) a celebrar conosco esta data. 

Este ano, sugerimos que as crianças e jovens, incentivados por professores, coordenadores, 

gestores e colaboradores, expressem por meio da sua ARTE compreensões e sentimentos 

referentes ao rio. Para isso, lançamos a seguinte sugestão de atividade, que poderá ser 

realizada em turmas do ensino fundamental e médio. 

ARTE-CAPIBARIBE 

Objetivo: Expressar por meio de ilustração temas relacionados à bacia do Capibaribe. 

Materiais de criação: Os materiais a serem utilizados poderão ser variados: sobre papel, usar 

giz de cera, lápis de cor, guache, recortes; ou, ainda, usar materiais que permitam gravar 

imagens, como bandejas de isopor (sobre as quais se pode desenhar com tintas). A proposta é 

de que os próprios alunos escolham como farão sua ilustração. 

Atividade: 1. Promova a pesquisa, escolha e análise de um texto (de poesia, conto ou música) 

que retrate ou esteja relacionado a uma realidade da bacia do rio Capibaribe ; 2. Estimule a 

Ilustração do texto, de parte dele ou mesmo de uma frase, utilizando as técnicas e os materiais 

escolhidos; 3. Realize a exposição dos trabalhos e a discussão em sala de aula; 4. Documente 

tudo por meio de fotografias. 

Seleção dos melhores trabalhos: Cada escola deverá escolher três trabalhos que considere 

mais significativos para representá-la e enviar para o Programa Capivara. O Programa fará a 

divulgação dos trabalhos mais representativos no seu site e nos eventos do próximo ano. 

 

Kit de apoio: As escolas participantes desta atividade receberão um kit de camisetas e bonés 

referentes ao Dia do Rio Capibaribe, para divulgação de suas ações. Este kit, como em anos 
anteriores, faz parte de uma iniciativa do Comitê da Bacia Hidrográfica do Capibaribe com 
apoio da Agência Pernambucana de Águas e Clima.  

Os(as) professores(as) interessados(as) em inscrever a sua escola envie um email à 
coordenação até DIA 07 DE NOVEMBRO, para: programacapivara@gmail.com 

 

Equipe de coordenação do Dia do Rio Capibaribe: 

Professores Carmen Farias – UFRPE; Ricardo Braga – COBH/Capibaribe 

Bolsistas Thais Ferreira no Alto Capibaribe; Cassiana Santos no Médio Capibaribe; Daline 

Nascimento no Baixo Capibaribe 



 

 


