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O plano de desenvolvimento visa explicitar o objeto de conhecimento e a habilidade da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) a serem trabalhados no 4º bimestre, relacionando-os aos 

conteúdos presentes no Livro do Estudante. Além disso, são sugeridas práticas de sala de aula que 

contribuam para a aplicação da metodologia adotada. 

 

1. Objeto de conhecimento e habilidade da BNCC 

Veja a seguir os itens do plano de desenvolvimento para o 4º bimestre, de acordo com os 

elementos articuladores da BNCC. Considerando a menor duração deste último bimestre letivo, 

sugere-se o trabalho com o tema biomas brasileiros, enfatizando um objeto de conhecimento e uma 

das habilidades da BNCC. 

Referência no material 
didático 

Objeto de 
conhecimento 

Habilidade 

(Capítulos 15) Os biomas e 
sua importância para a vida 
na Terra 
(Capítulo 16) As formações 
vegetais arbustivas 
e rasteiras 

Relações entre os 
componentes físico-
naturais 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, 
relevo e formações vegetais. 

 

 

2. Gestão da sala de aula: relacionando a prática didático-

pedagógica com o desenvolvimento das habilidades 

O tempo para o planejamento e a realização das atividades em sala é demasiado curto, se 

ainda levarmos em conta as avaliações finais e a conclusão do ano letivo. Neste contexto, é 

necessário conciliar as expectativas em relação àqueles alunos que apresentaram bom 

desenvolvimento pedagógico e àqueles que ainda têm dificuldades no aprendizado. 

Feitas essas considerações, neste último plano de desenvolvimento para o 6º ano do Ensino 

Fundamental – Anos Finais, a proposta é desenvolver o conteúdo sobre os biomas brasileiros, que, 

além de relevante no que se refere à conservação e utilização consciente dos espaços da 

biodiversidade do território brasileiro, transpassa diferentes conhecimentos geográficos 

desenvolvidos ao longo do ano letivo. 

A habilidade da BNCC a ser explorada é a EF06GE05 (Relacionar padrões climáticos, tipos de 

solo, relevo e formações vegetais), lembrando que o estudo do bioma se dá pela análise de vários 

componentes do espaço natural em relação ao espaço social. Ao elaborar seu planejamento, estarão 

subjacentes vários aspectos estudados durante o ano, como paisagens, atividades econômicas, tipos 
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de clima, relevo, bacias hidrográficas e cobertura vegetal – esta última, a característica que mais se 

destaca nos biomas. Mesmo que este plano de desenvolvimento aborde apenas uma das habilidades 

da BNCC, não significa que o ensino e o aprendizado previstos para este bimestre sejam mais simples 

do que os temas estudados anteriormente. 

A percepção quanto ao uso de informações e conceitos estudados até então deve ser 

exemplificada para a turma. Você pode construir uma tabela na lousa e preenchê-la com os assuntos 

vistos no decorrer do ano. Em seguida, sugere-se destacar os assuntos necessários para o estudo dos 

biomas. Permita que os alunos identifiquem a construção do conhecimento geográfico, interligando 

temas relativos à esfera física e social do espaço geográfico. 

Como eixo de seu planejamento para o 4º bimestre, sugere-se a análise da transformação 

das paisagens de cada bioma em função do desenvolvimento das atividades humanas: agricultura, 

mineração, pecuária, mobilidade, moradia. É necessário que os alunos percebam o processo de 

modificação dos biomas e os riscos relativos à preservação das espécies animais e vegetais que o 

compõem. Nos Capítulos 15 e 16 do Livro do Estudante, você encontrará bons referenciais para 

fundamentar essa questão. 

 

3. Atividades recorrentes na sala de aula 

Para iniciar o desenvolvimento do conteúdo, proponha aos alunos a confecção de um mural 

com o desenho de um grande mapa do Brasil, onde deverão ser coladas imagens representativas dos 

biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. As imagens são 

muito úteis no reconhecimento das coberturas vegetais características de cada bioma. 

Antes de abordar as relações entre os aspectos naturais e sociais dos biomas, é importante 

levar os alunos a refletir sobre as condições de cada um deles antes da ocupação do território pelos 

portugueses. Algumas questões importantes a serem feitas são: “Por onde os portugueses 

começaram a explorar os recursos dos biomas brasileiros?”, “Quanto de cobertura vegetal havia há 

alguns séculos?” e “Quanto há de vegetação nativa atualmente e em quais condições?”. 

Para relacionar os diferentes componentes físico-naturais, você pode explorar várias 

atividades, como a elaboração de um quadro em papel pardo, com as composições entre clima, 

vegetação e espécie animal (ao menos um exemplo) com vistas a trabalhar com a turma a percepção 

entre as combinações dos elementos da natureza. Além disso, é importante abordar as atividades 

econômicas que se desenvolvem de maneira mais harmônica nos biomas e aquelas que causam 

grandes impactos ambientais, como o desmatamento provocado pela criação de gado e pelo cultivo 

de grãos em áreas de cobertura vegetal nativa, na periferia do bioma da Amazônia, por exemplo. 

Você também pode propor à turma a elaboração de um pequeno mural com notícias 

relacionadas aos biomas brasileiros: áreas desmatadas, animais em extinção, ocorrência de 

alterações climáticas, poluição dos recursos hídricos, avanço das áreas urbanas sobre áreas de 
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preservação permanente, por exemplo. Trata-se de itens que auxiliam muito na compreensão deste 

conteúdo, ao apresentar uma oportunidade bastante concreta de reconhecimento da dinâmica de 

transformação dos biomas pela sociedade. 

Assim como nos demais itens aqui expostos, o uso de recursos cartográficos também é muito 

importante no desenvolvimento desse tema. O Livro do Estudante apresenta uma gama significativa 

de mapas e imagens sobre a cobertura vegetal dos biomas. 

 

4. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Há duas esferas implícitas no trabalho aqui proposto: o estudo dos biomas brasileiros 

propicia o desenvolvimento da habilidade de relacionar informações e conceitos fundamentais no 

estudo do espaço, vistos durante o 6º ano, e, de certa forma, antecipa alguns conteúdos que serão 

tratados com maior complexidade no 7º ano (circunscritos às regiões brasileiras). Assim, é possível 

conduzir os alunos a relacionar conceitos geográficos na compreensão do espaço de modo que, ao se 

apropriarem deles, terão construído bom embasamento para os assuntos do ano seguinte. 

Esse conteúdo deve ser trabalhado com atividades que permitam aos alunos demonstrar 

certo domínio de elementos geográficos, como paisagem, clima, solo, relevo, hidrografia e 

vegetação, ou suas dúvidas quanto a esses conteúdos. Portanto, antes de detalhar as informações 

sobre cobertura vegetal, é essencial efetuar uma revisão desses aspectos, sempre enfatizando a 

combinação entre os componentes físico-naturais na formação do espaço – nesse caso, dos biomas, 

que também são parte do espaço geográfico. 

Outra atividade efetiva e bastante simples de ser realizada é o exercício do tipo verdadeiro 

ou falso, que não permite recorrer à tentativa de adivinhação. Quando proposto com o pedido de 

que os alunos justifiquem as alternativas marcadas como falsas, requer que se encontre e formule 

uma explicação, ou seja, os alunos são direcionados às atividades de leitura, análise, reflexão e 

elaboração. São sugeridos como material de consulta o Livro do Estudante, mapas e quadros 

explicativos elaborados em aula. 

É importante atentar para a quantidade de conteúdos trabalhados neste último bimestre, 

que engloba muitas informações e conceitos que o tema biomas permite explorar, portanto, uma 

boa estratégia é dividir as avaliações em fases ou etapas que podem ser complementares. 

Para finalizar este item, deve-se considerar que o reconhecimento da espacialidade dos 

biomas é fundamental no estudo geográfico, razão pela qual a elaboração e a confecção de mapas 

são recursos valiosos para verificar se os alunos concretizam esse reconhecimento. 
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5. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Neste item são sugeridos alguns sites que apresentam informações e dados geográficos em 

diferentes formatos, relacionados ao tema do projeto integrador proposto para este 4º bimestre. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mantém o portal IBGE educa com 

inúmeras informações sobre o Brasil, em linguagem acessível aos estudantes, além de mapas dos 

estados da federação, biomas brasileiros, entre outros (disponível em <https://7a12.ibge.gov.br/>. 

Acesso em: 9 out. 2018). 

No site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) podem ser acessadas imagens de 

satélite de diferentes municípios brasileiros com registro de latitude e longitude. Há também 

imagens específicas sobre a cobertura vegetal e uma quantificação do desmatamento realizado nos 

últimos anos (disponível em: <http://www.dgi.inpe.br/catalogo/>. Acesso em: 9 out. 2018). 

No site do Ministério do Meio Ambiente há um campo específico com várias fotos e 

informações sobre os biomas brasileiros (disponível em: <http://www.mma.gov.br/biomas>. Acesso 

em: 9 out. 2018). 

 

6. Projeto integrador 

Título: Jogos sobre os biomas brasileiros 

Tema Conhecimento e preservação dos biomas. 

Problema central 
enfrentado 

Podemos aprender sobre os biomas brasileiros por meio de jogos? 

Produto final Jogos para aprendizagem dos biomas brasileiros. 

 

Justificativa 

O Brasil é um país com elevados índices de desmatamento. O resultado é dramático: é muito 

difícil dimensionar o número de espécies vegetais e animais que foram extintas, e pode haver 

algumas ainda sem registro de existência.  

É necessário explicitar que, quando uma área é desmatada, poluída ou modificada pela ação 

humana, os impactos são sentidos no espaço, em suas diferentes escalas. A poluição da água 

contaminará os rios, as queimadas poluirão o ar e afugentarão ou matarão os animais, o desgaste 

https://7a12.ibge.gov.br/
http://www.dgi.inpe.br/catalogo/
http://www.mma.gov.br/biomas
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dos solos é provocado pela erosão, entre outros problemas. Uma reação em cadeia pode ser 

observada quando a relação entre a sociedade e a natureza não está voltada à busca da 

sustentabilidade. 

Segundo classificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), o território brasileiro apresenta seis importantes biomas: Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Em todos eles há, em maior ou menor grau, um 

comprometimento do equilíbrio da biodiversidade em função da forma e da intensidade com as 

quais algumas atividades econômicas são desenvolvidas. Em cada um dos biomas é possível verificar 

o agravamento dos problemas ambientais, como o plantio da soja e a criação de gado no Cerrado, 

nos Pampas e na Amazônia, ou a ocupação das encostas na Mata Atlântica. Diversas denúncias de 

ações com impacto negativo sobre esses biomas podem ser acompanhadas nos noticiários. 

O projeto integrador proposto para este bimestre é a criação de jogos de aprendizagem 

sobre os biomas brasileiros, cujo conteúdo promove a reflexão, mas é abordado na forma de um 

produto final de teor mais lúdico. De maneira menos convencional que a maior parte das atividades 

trabalhadas em sala, o uso de jogos, elaborados e confeccionados com a participação dos alunos, 

permite que eles interajam e se envolvam mais enquanto estão concentrados em um objeto de 

aprendizagem. O trabalho pedagógico por meio de jogos constitui uma estratégia bastante atrativa 

para desenvolver o raciocínio geográfico. Levando em conta as especificidades já mencionadas sobre 

o 4º bimestre, aqui será sugerida a confecção de um tipo de jogo, no entanto você pode propor à 

turma outras formas de jogos relacionados ao conteúdo em foco.  

 

Competências gerais desenvolvidas 

Esta proposta interliga importantes objetivos de aprendizagem e habilidades dos 

componentes curriculares de Geografia e Arte. Em um plano mais amplo, o projeto também 

contempla algumas das competências gerais da BNCC, como: 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 
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• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

O quadro a seguir apresenta os objetos de conhecimento e as habilidades que podem ser 

desenvolvidos e alcançados na realização do projeto integrador proposto para o 4º bimestre. 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 
Relações entre os 
componentes físico-naturais 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e 
formações vegetais. 

Arte Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance 
etc.) 

 

Duração 

Recomenda-se a realização deste projeto como uma estratégia criativa de revisão dos 

conteúdos trabalhados nos Capítulos 15 e 16 do Livro do Estudante, que abordam os biomas. Além 

disso, para sua execução, recomenda-se também o auxílio do professor de Arte. Como este projeto 

retoma elementos que perpassaram o ano letivo, a estimativa para sua conclusão é de duas 

semanas, computando quatro aulas de Geografia e duas aulas de Arte. 

 

Material necessário 

• Folhas brancas ou coloridas, caderno de anotações da aula, lápis, borracha, canetas 
coloridas, régua, cola, tesoura, papel-cartão e cartolina ou papelão. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Formação dos grupos 

Depois do desenvolvimento das aulas sobre os biomas brasileiros, explique aos alunos que 

eles vão desenvolver dois tipos de jogo para transformar as informações aprendidas em imagens e 

palavras, perguntas e respostas.  

Para dar início ao trabalho, distribua a turma em seis grupos. Cada grupo ficará responsável 

por um bioma brasileiro, a ser definido em um sorteio. 

Etapa 2 – Elaboração dos jogos 

Explique à turma que todos os grupos vão desenvolver dois tipos de jogo: um com imagens e 

palavras, outro com perguntas e respostas. Eles podem basear-se em jogos de memória, de cartas, 

de dados, etc.  

No jogo de imagem e palavra, os grupos vão elaborar desenhos que representam aspectos 

dos biomas brasileiros, como vegetação, clima, relevo, solo e fauna. Cada carta com imagem deverá 

ter uma correspondente com a descrição sucinta do bioma, com o seu nome em destaque: 

Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. 

No jogo de perguntas e respostas, os grupos vão elaborar, primeiramente com registro no 

caderno, duas perguntas e duas respostas sobre cada bioma. Leia e corrija-as, se necessário. Os 

alunos também deverão elaborar uma “pista” para cada pergunta (doze pistas), relacionada aos 

impactos ambientais, como desmatamento, contaminação por agrotóxico, queimadas, poluição da 

água, deslizamentos de terra, desgaste do solo, entre outros. 

Para o desenvolvimento do material do jogo, solicite o auxílio do professor de Arte na 

elaboração criativa e visual dos jogos, como os desenhos dos biomas, a diagramação dos textos, a 

forma de aumentar a durabilidade do material para que ele resista ao manuseio, a uniformização 

visual do conjunto, entre outros aspectos. 

Etapa 3 – Determinando as regras do jogo 

Como todo jogo tem regras, defina com a turma as regras para os jogos sobre os biomas. 

Algumas sugestões são: 

• Todos estão jogando para aprender e se divertir. Todos podem brincar desde que 
ninguém aja de maneira inadequada. 

• Cada grupo pode jogar uma rodada em duplas, com um aluno como mediador. Os 
integrantes vão se revezando até que todos joguem. 

• No jogo de imagem e palavras, as cartas devem ser expostas por um tempo determinado 
e, depois, viradas – como no jogo da memória. Ganha a dupla que fizer o maior número 
de pares em menos tempo. 

• No jogo das perguntas e respostas, apenas o mediador tem as cartas com as pistas. Cada 
vez que se utiliza uma pista, diminui-se um ponto. 
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Outras sugestões podem ser acrescentadas pelos grupos. Estipule com a turma como será a 

pontuação. Os grupos devem escrever em uma folha à parte as regras de cada jogo, incluindo o tipo 

de pontuação pelo qual optaram. 

Etapa 4 – Finalização 

Reserve uma aula para que os grupos possam expor os jogos para os colegas. Proponha uma 

troca dos jogos produzidos. Circule pela sala e questione os alunos a fim de verificar se eles tiveram 

alguma dificuldade em relação ao conteúdo para poder jogar. Esse será um bom momento para 

avaliar a aprendizagem e o envolvimento da turma. Depois, os jogos podem ser doados para a 

biblioteca da escola de modo que possam ser utilizados por outras turmas. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Você pode elaborar com o professor de Arte uma matriz de referência quanto aos aspectos a 

serem avaliados nos jogos confeccionados pela turma. No tocante aos conhecimentos de Geografia, 

é importante verificar se os alunos reconheceram e representaram as inter-relações entre os 

componentes físicos e sociais do espaço e se compreenderam os aspectos referentes à localização 

espacial dos biomas. 

Você poderá usar diferentes formas de avaliação, levando em conta a amplitude do projeto e 

sua esfera interdisciplinar. Para o acompanhamento do processo de aprendizagem deste projeto 

integrador, sugere-se o quadro a seguir. 

Quadro de acompanhamento da aprendizagem 
Projeto integrador Jogos sobre os biomas brasileiros – 4º bimestre 

Nome do aluno: 

Aspectos avaliados Detalhamento 

Parâmetros para verificação da aprendizagem 

Consegue com 
facilidade 

Consegue 
Consegue com 

dificuldade 
Não consegue 

Reconhece os tipos de 
bioma. 

Identifica os biomas, 
reconhece as 
diferenças entre 
eles e é capaz de 
localizá-los. 

    

Compreende e aplica o 
raciocínio geográfico. 

Percebe a 
transformação das 
paisagens de cada 
bioma em função do 
desenvolvimento 
das atividades 
humanas e valoriza 
o uso sustentável 
dos recursos 
naturais. 
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Relaciona informações e 
ferramentas de 
diferentes componentes 
curriculares. 

Utiliza 
conhecimentos de 
outros componentes 
curriculares. 

    

Desenvolve 
habilidades 
socioemocionais 
(empatia e colaboração). 

Colabora em grupo, 
propondo ideias e 
aceitando opiniões e 
sugestões. 

    

Os itens descritos na coluna Detalhamento estão de acordo com a abordagem do tema 

prevista no Livro do Estudante e com o projeto integrador. Mas você poderá destacar outros itens, 

bem como modificar e/ou incorporar outros elementos a essa proposta de avaliação. 

É recomendável realizar a verificação da aprendizagem pelo menos em dois momentos: na 

metade do projeto e na finalização. 

Tendo por preceito didático-pedagógico a avaliação como instrumento processual, 

recomenda-se que no final do bimestre as dificuldades remanescentes sejam consideradas no 

(re)planejamento do professor. 

 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponível em: 

<http://www.dgi.inpe.br/catalogo/>. Acesso em: 9 out. 2018. 

Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biomas>. 

Acesso em: 9 out. 2018. 

Ministério do Meio Ambiente. PROBIO Educação Ambiental. Livro do Professor. 

Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/livroprofessuer.pdf>. Acesso 

em: 9 out. 2018. 

http://www.dgi.inpe.br/catalogo/
http://www.mma.gov.br/biomas
http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/livroprofessuer.pdf

