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Geralmente, o conceito de ecossis-
tema é usado quando se estuda os 
seres vivos em seu habitat, ou meio 
ambiente. No entanto, um ecossis-
tema e uma paisagem natural que 
não têm uma definição espacial – 
uma escala de abrangência – mui-
to bem definida e pode ser tanto um 
pequeno brejo quanto uma imensa 
região. Por exemplo, quando se fala 
em ecossistema amazônico, em 
virtude, na realidade se refere a mi-
lhares de ecossistemas vizinhos e 
integrados numa paisagem maior: 
o bioma.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série  
do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE 
APRENDIZAGEM: 

 • Rede de biomas do 
Brasil.

 • Unidades de biomas 
brasileiros.

 • Conceito de ecossis-
tema e bioma.

 • Diferentes tipos de 
biomas.

Biomas
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem quais os biomas brasileiros.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Os seres vivos e sua dinâmica. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Cartolina.

AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 199).

Conceitue o conceito de ecossistema e de bioma.

Mostre que no Brasil há grande variedade vegetal e animal. Defina biomassa.

Utilize o mapa (página 200) para mostrar a localização de cada área de bioma. 
Fale também da grande disponibilidade de biodiversidade.

AULA 2

Inicie a aula caracterizando o bioma amazônico. Fale sobre as característica 
da flora e sobre os problemas do desmatamento, utilize a tabela que mostra 
as áreas desmatadas na Amazônia brasileira (página 201). Destaque os tipos 
de matas que compõem o bioma amazônico e a fauna que o compõem.

Utilize o mapa (página 203) para ilustrar as unidades de conservação. Expli-
que o que são essas unidades e qual seu objetivo.

Caracterize o bioma do cerrado, a vegetação, os animais característicos e as 
unidades de conservação.
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AULA 3

Inicie a aula mostrando como o bioma da Mata Atlântica é formado, sua fau-
na e flora, e fale do grande desmatamento e da quantidade de bioma que 
ainda resistem.

Caracterize o bioma da caatinga, sua fauna e flora, e as unidades de conserva-
ção. Caracterize também o bioma do pampa, a fauna e a flora, e as unidades 
de conservação.

Comente sobre o bioma do pantanal, sua riqueza de diversidade em fauna e 
flora e as unidades de conservação.

AULA 4

Utilize esta aula para que os alunos, divididos em grupos, montem um painel 
com as características de cada bioma brasileiro. Em forma de cartazes, orga-
nize um espaço na sala para fixar esses trabalhos.

Finalize a aula com os exercícios do livro.

O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


