
Vamos aprender tudo sobre as maravilhas da 
água e o porquê da sua importância.

Estamos a evitar o açúcar e 
a premiar a água

Missão: Hidratação



https://youtu.be/xxCzln_L4h8


De onde vem a água?

Este ciclo não tem 
fim...

A água tem um percurso - é chamado

"O Ciclo da Água"
A água está no solo, rios e lagos. 

Aquece, evapora e vai para o céu 
onde se transforma em nuvens.

Quando as nuvens ficam muito 
cheias, a água cai no chão em 

forma de chuva ou neve, 
formando rios e lagos.



75% do peso do nosso corpo é água.
SABIAS?

Remove excessos 
do nosso corpo.

Transporta os 
nutrientes (ideais) 
para as células.

Ajuda o nosso corpo a manter 
uma temperatura ideal.

Factos fantásticos sobre a água
O que faz a água no nosso corpo?



O que é que acontece se não bebermos água suficiente?

Ficamos 
com 

memória 
fraca

Sentimo-
nos 

cansados

A nossa 
concentração 

é afetada Temos 
dores de 
cabeça

Factos fantásticos sobre a água



O nosso corpo perde água ao longo de todo o dia.

Como?

É MUITO IMPORTANTE BEBER ÁGUA COM REGULARIDADE. 

PRECISAMOS DE BEBER 6 - 8 COPOS DE ÁGUA POR DIA.

Quando 
vamos à 
casa de 
banho.

Quando 
respiramos.

Quando 
suamos.

Factos fantásticos sobre a água



• Ajuda a transportar os nutrientes da comida no nosso corpo

As outras bebidas normalmente têm muito açúcar

A água é a MELHOR escolha

E não tem açúcar

• No nosso país, qualquer torneira tem água 

• Boa para a nossa saúde e para os dentes

• Ajuda-nos a concentrar 

• Sentimo-nos com mais energia



À hora do almoço tenta adivinhar a quantidade 
de açúcar que têm as diferentes bebidas

Vais ser sur
preendido!



Qual é o nosso desafio semanal?

Estamos evitar o açúcar e a 
premiar a água.



Consegues levar para a escola todos os dias da semana 
uma garrafa de água e beber com regularidade?

O nosso objetivo são 6 - 8 copos por dia.

Desafiamos-te a beber água antes, durante 
e depois da escola e evitar bebidas com 

açúcar.

Water is the BEST choice

E não te esqueças de fazer 
o Daily Mile!

Toma nota nos teus REGISTOS DE MISSÃO




