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APRESENTAÇÃO

1

Existe uma dificuldade para dividir um território em paisagens naturais, prin-
cipalmente quando ele é de grandes proporções, como o Brasil. Em geral, os 
limites de cada um dos elementos dessas paisagens não coincidem. Assim, 
em determinado compartimento do relevo – por exemplo, um planalto –, nem 
sempre o clima ou a vegetação são semelhantes em toda sua extensão. E um 
determinado tipo de clima pode abranger um planalto e uma planície, bem 
como vários tipos de vegetação.

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

Domínios Morfoclimáticos
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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 os domínios morfoclimáticos do Brasil.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Rede de domínios morfoclimáticos do Brasil.

 • Domínios morfoclimáticos.

 • Características dos domínios morfoclimáticos.

 • Diferentes domínios morfoclimáticos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Consciência ambiental. 

 • Movimentos e mobilização. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Cartolina.

AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 209).

Explique como foram classificados os domínios morfoclimáticos, quais cri-
térios foram utilizados, e defina o termo domínios morfoclimáticos. Utilize o 
mapa (página 210) para mostrar a distribuição desses domínios.
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Caracterize o domínio amazônico, destaque seu relevo, clima e vegetação. Peça 
aos alunos que escrevam, no caderno, as principais características desse domínio.

AULA 2

Inicie a aula caracterizando o domínio da Caatinga, os relevos característicos, 
como os inselbergs, por exemplo. Caracterize também o domínio do cerrado 
e suas vegetações semelhantes à de savana. Destaque sua localização es-
pacial no Brasil e sua utilização para o cultivo de grãos para exportação, e a 
expansão das áreas agrícolas, o que pode pôr em risco esse bioma.

Peça aos alunos que descrevam, no caderno, as principais características 
desse biomas.

AULA 3

Inicie a aula caracterizando o domínio da araucária e a vegetação típica de 
araucárias. Destaque também o domínio dos pampas e as características 
econômicas. Defina as características do domínio de mares de morros.

Explique como foram definidas as características da faixa de transição.

Peça aos alunos que descrevam, no caderno, as principais características 
desses domínios.

AULA 4

Utilize esta aula para que os alunos, divididos em grupos, montem um painel 
com as características de cada domínio morfoclimático. Em forma de carta-
zes, organize um espaço na sala para fixar esses trabalhos, próximos aos car-
tazes dos biomas. Peça que eles relacionem o bioma ao domínio, destacando 
pontos comuns.

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


