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Meu bioma brasileiro 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática o objetivo é levar os estudantes a compreender as características 

ambientais do bioma brasileiro da região onde a escola está inserida e compará-las com dados 

ambientais locais. Desse modo, por meio das atividades propostas, os estudantes vão conhecer, 

primeiramente, as espécies da fauna e da flora do bioma brasileiro em que vivem, além de fatores 

ambientais como temperatura e pluviosidade. Em seguida, os estudantes terão a oportunidade de 

observar o meio ambiente ao seu redor, coletar dados e compará-los com os do bioma, o que lhes 

permitirá refletir sobre as especificidades de cada ambiente. Dessa forma, os estudantes poderão 

estabelecer uma relação com esse ambiente, que proporcionará o aumento da consciência ambiental 

e, potencialmente, a maior conservação do meio ambiente natural da localidade onde vivem. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender as características ambientais do bioma da região onde a escola está inserida. 

• Coleta de dados do bioma local. 

• Comparação dos dados coletados com os de outros biomas brasileiros. 

 

Competências gerais e específicas (BNCC) 

Competências 

Gerais 

2. 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. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
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Específicas 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

 

Objeto de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Diversidade de ecossistemas 
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura 
etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Localizando o seu bioma escolar 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula ou de informática. 
Organização dos estudantes: no início da aula os estudantes estarão dispostos individualmente em suas carteiras e, 
depois, serão organizados em grupos com quatro integrantes. 
Recursos e/ou material necessário: mapa do Brasil (digital ou impresso), mapa de biomas brasileiros (digital ou 
impresso), livros, revistas e jornais com informações a respeito de bioma, lápis e folha de papel. Se possível, 
computadores ou tablets com acesso à internet. 

Atividade 1: Trabalhando com mapas (10 minutos) 

Inicie a aula apresentando aos estudantes um mapa político do Brasil. Esse mapa pode estar disposto 

em um cartaz, em livro, atlas ou até mesmo em formato digital, como o disponível em: 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_nacionais/po

litico/brasil_grandes_regioes.pdf> (acesso em: out. 2018). Solicite aos estudantes que localizem no mapa o 

estado onde está localizado o município em que moram. Em seguida, solicite que localizem o município em 

um mapa do estado, como os disponíveis em: <https://mapas.ibge.gov.br/escolares/ensino-medio/mapas-

estaduais.html> (acesso em: ou. 2018). Explique que através da análise dos meridianos (linhas verticais) e dos 

paralelos (linhas horizontais) do mapa, onde há números que indicam a longitude e a latitude, 

respectivamente, é possível obter-se as coordenadas geográficas de qualquer localidade na Terra. Nesta 

atividade, o objetivo é encontrar as coordenadas do município onde se encontra a escola. Identificadas as 

coordenadas geográficas do município, localize, com a participação dos estudantes, no mapa de biomas 

brasileiros, disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br 

/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm> (acesso em: out. 2018), o bioma brasileiro da 

região onde a escola está inserida. 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_nacionais/politico/brasil_grandes_regioes.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_nacionais/politico/brasil_grandes_regioes.pdf
https://mapas.ibge.gov.br/escolares/ensino-medio/mapas-estaduais.html
https://mapas.ibge.gov.br/escolares/ensino-medio/mapas-estaduais.html
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Atividade 2: Pesquisa a respeito do bioma (35 minutos) 

No segundo momento da aula, organize a turma em grupos com quatro integrantes e 

proponha que busquem informações a respeito do bioma da região onde vivem. Ao separar os grupos, 

defina entre eles os tipos de dados que devem pesquisar: fauna e suas características, flora e suas 

características, regime de chuvas, clima e tipo de solo, e peça que registrem os dados pesquisados em 

uma folha para consultas posteriores. 

Caso seja possível, utilize a sala de informática para o desenvolvimento dessa atividade, ou 

disponibilize alguns livros, revistas, jornais e pesquisa prévia impressa como referências para consulta 

dos estudantes. 

Os grupos responsáveis pelas informações sobre pluviosidade e temperatura do bioma devem 

pesquisar também os dados específicos do município em que vivem, por meio dos dados 

climatológicos encontrados nos meios de comunicação (internet ou jornais). 

Ao final da aula, recolha os registros sobre os resultados da pesquisa de cada grupo. 

 

Aula 2 – Explorando o meio em que vivo 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: área externa entorno da escola. 
Organização dos estudantes: em grupos com quatro ou cinco integrantes. 
Recursos e/ou material necessário: papel, caneta, dados climatológicos locais (temperatura e pluviosidade). 

Inicie a aula organizando os estudantes para uma atividade na área externa da escola, para 

verificação dos itens pesquisados na aula anterior e/ou ampliação da coleta de informações sobre o 

bioma da localidade. Oriente os estudantes a trabalhar com os mesmos grupos da aula anterior, e 

solicite a eles a coleta de novas informações sobre a fauna, a flora, o regime de chuvas, a temperatura 

e o tipo de solo da região do entorno da escola. 

Para essa coleta de informações, peça aos estudantes que anotem e desenhem o que estão 

observando, e, se possível, que fotografem. Para auxiliar os estudantes, promova alguns 

questionamentos, como: “Quais foram os animais encontrados? E as plantas?”. Os grupos responsáveis 

por dados de pluviosidade e temperatura podem ajudar os outros grupos no levantamento de questões 

e na observação. Essa participação deve constar nas anotações dos outros grupos. 

Ao final da aula, recolha os registros sobre as descobertas pesquisadas pelos grupos. 

 

Aula 3 – Compartilhando saberes 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: sentados em suas carteiras em semicírculo. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, caneta e caderno. 
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Inicie explicando aos estudantes que a aula será de troca de experiências. Como cada grupo 

pesquisou um tema diferente nas aulas anteriores, eles deverão relatar aos colegas o que descobriram 

a respeito do bioma em que vivem. 

Para iniciar a discussão, escolha algum grupo que se envolveu de forma entusiasmada nas 

aulas anteriores e promova algumas perguntas, como: “Qual informação vocês acharam mais 

interessante?”; “Por que isso chamou a atenção do grupo?”; “Houve alguma diferença entre as 

informações que foram coletadas na primeira aula (pesquisa) e na segunda aula (investigação)? Se sim, 

vocês poderiam sugerir alguma explicação para essa diferença?”. 

Na discussão, instigue os estudantes a comparar os dados coletados na primeira pesquisa e, 

depois, os dados coletados no entorno da escola. Provavelmente, os dados serão diferentes por se 

tratarem de dados gerais (do bioma) e os da localidade da escola. 

Enquanto há essa troca entre os estudantes, registre no quadro de giz as informações relatadas 

para sistematizar o conteúdo. Para isso, divida o quadro de giz em partes para que cada uma delas 

represente um tema. Redija de forma sucinta a fala dos estudantes. Por exemplo, caso informem que, 

de acordo com a pesquisa, a Caatinga tem clima semiárido e a temperatura média é 27 °C, escreva no 

espaço reservado para temperatura as informações "27 °C, clima semiárido". 

Ao final das exposições dos estudantes, explique que fatores como a interferência do ser 

humano no meio ambiente e a presença de cidades podem afetar os componentes ambientais. Solicite 

que os estudantes anotem essas informações em seus cadernos como forma de registro dos conceitos 

apreendidos. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades propostas 

nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos estudantes. 

Em um primeiro momento, espera-se que os estudantes localizem, utilizando mapas, o 

município onde moram e identifiquem o bioma dessa localidade. Em um segundo momento, é 

esperado que os estudantes descubram as características do bioma identificado, ao realizarem a 

atividade da aula 1. Na aula 2, os estudantes devem coletar dados a respeito do meio ambiente em 

que vivem. Ao final, os estudantes devem trocar informações relativas às descobertas feitas e 

comparar os dados coletados na localidade na qual vivem com os dados das características típicas do 

bioma, inferindo o motivo da diferença entre esses dados. 

Com relação às competências relativas ao trabalho coletivo, observe se os estudantes se 

mostraram comprometidos ao desempenhar as atividades, se ouviram opiniões distintas, se se 

posicionaram respeitosamente e se chegaram a acordos ao se envolver em conflitos. 

Como sugestão, após a aplicação desta sequência didática, os estudantes podem escrever um 

texto reflexivo a respeito do quanto aprenderam em relação à interferência do ser humano no 

ambiente em que vivem, ou seja, como o ser humano pode interferir em fatores como tipo de solo, 

pluviosidade, temperatura, etc. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Descreva as características típicas do bioma da localidade em que você vive. 

2. Um bioma apresenta componentes típicos de flora e fauna, e características particulares de 
pluviosidade e temperatura. Ao observarmos esses mesmos fatores em determinada localidade 
desse bioma, muitas vezes, os dados não são os mesmos. Explique. 

 

Gabarito das questões 

1. A resposta deve variar dependendo da localidade em que os estudantes vivem. Por exemplo, se 
os estudantes vivem em região de Caatinga, na resposta espera-se encontrar: a vegetação tem 
como característica marcante arbustos com galhos retorcidos e raízes profundas que, comumente 
perdem suas folhas durante grande parte do ano (seca), clima semiárido, solo de baixa fertilidade 
e pedregosos. 

2. O estudante provavelmente explicará que a influência da atividade realizada pelo ser humano no 
meio ambiente pode interferir nos fatores levantados. Além disso, as coletas de dados realizadas 
pelos estudantes possivelmente apresentarão diferenças, uma vez que as observações podem ter 
ocorrido em diferentes locais, como próximo de um rio (ambiente em que o solo costuma ser mais 
úmido e rico em nutrientes), no interior de mata fechada (onde a umidade do ar é maior), em uma 
clareira (com incidência direta de luz solar e, consequentemente, temperatura mais elevada). 


