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Aquecimento global e impactos ambientais 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática aborda algumas causas e consequências do aquecimento global. Por 

meio das atividades propostas, espera-se que os estudantes sejam capazes de compreender que 

alguns gases, como o gás carbônico (CO2), ocorrem de forma natural na atmosfera e são importantes 

para os seres vivos, mas que, em concentrações elevadas, tornam-se poluentes, intensificam o efeito 

estufa e afetam o equilíbrio ambiental, interferindo de diferentes maneiras sobre os seres vivos. Além 

disso, objetiva-se incentivar os estudantes, por meio de debates, a adquirir conhecimentos que os 

capacitem a avaliar impactos provocados por atividades humanas no ambiente, reconhecendo as 

responsabilidades individuais e coletivas na tomada de medidas que minimizem esses efeitos. 

Inicialmente serão avaliados os conhecimentos prévios dos estudantes acerca das consequências 

do aumento na concentração do CO2 atmosférico e eles serão instigados a analisar gráfico e vídeos 

relacionados ao tema. Em seguida, eles serão requeridos a pesquisar e selecionar informações: primeiro a 

respeito da influência do aquecimento global sobre os ecossistemas e os seres vivos; depois, acerca das 

responsabilidades individuais e coletivas quanto à emissão desse gás, visando à preservação ambiental. Por 

fim, eles deverão elaborar uma peça jornalística resumida que contenha informações gerais relacionadas 

ao aquecimento global, um exemplo de efeito negativo desse fenômeno sobre os seres vivos e ações que 

podem ser tomadas para minimizá-lo. Essa reportagem poderá ser compartilhada com a comunidade 

escolar, representando uma oportunidade para o exercício da cidadania. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender os efeitos negativos do aumento da emissão de CO2 no equilíbrio ambiental 
(impactos ambientais). 

• Relacionar o aquecimento global com ações antrópicas que emitem CO2 na atmosfera. 

• Compreender a dinâmica dos ecossistemas e como podem ser impactados em decorrência 
de certos fenômenos, como o aquecimento global. 

• Conhecer iniciativas que minimizem os impactos ambientais causados pelo aquecimento 
global. 

• Compartilhar os conhecimentos adquiridos com a comunidade. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

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. 

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. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Fenômenos naturais e impactos 
ambientais 

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou 
mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema 
afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, 
alteração de hábitos, migração, etc. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A História e o gás carbônico 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula ou sala multimídia com quadro de giz. 
Organização dos estudantes: sentados em suas carteiras, em um semicírculo, de frente para o quadro de giz. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, gráfico impresso, caderno, caneta, computadores com acesso à 
internet. Se possível, equipamento de projeção de slides para apresentação do gráfico de estudo e dos vídeos. 

Atividade 1: Relacionando o CO2 com o aquecimento global (25 minutos) 

Inicie a aula mostrando aos estudantes o gráfico (impresso ou projetado) da concentração de CO2 

atmosférico ao longo do tempo, que está disponível em 

<https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/> (acesso 
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em: out. 2018), e incentive-os a interpretar as informações contempladas. Eles devem ser capazes de 

perceber que a concentração aumentou e diminuiu várias vezes ao longo dos séculos, mas que se 

manteve sempre abaixo de 300 partes por milhão até 1950, quando passou a apenas aumentar, 

chegando ao nível atual de 400 partes por milhão. 

Se possível, exiba também o vídeo disponível em: <https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-

bin/details.cgi?aid=11719> (acesso em: set. 2018), que simula o comportamento do CO2 na atmosfera 

terrestre entre janeiro e dezembro de 2006, sendo possível verificar que, durante a primavera e o 

verão daquele ano no hemisfério norte, ocorreu grande absorção de CO2 pela fotossíntese, relacionada 

com o crescimento de árvores e outras plantas, ao passo que, no hemisfério sul, se observou o 

lançamento de CO2 na atmosfera e seu deslocamento para outras partes do planeta, em decorrência 

de incêndios na África, na América do Sul e na Austrália. Também pode ser comprovado que as maiores 

concentrações de CO2, indicadas pelas cores vermelho-alaranjadas, se encontram sobre países 

localizados acima da linha do equador, como EUA, China e vários países europeus, que são os que mais 

emitem CO2 atualmente. Caso não seja possível exibir o vídeo, pode-se preparar um cartaz ilustrativo 

com imagens obtidas dele. 

Dê sequência à atividade perguntando se os estudantes conhecem alguma consequência do 

aumento do CO2 na atmosfera da Terra e o motivo de esse fenômeno ser alarmante. Espera-se que 

eles citem a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global, que podem provocar, por exemplo: 

derretimento do gelo presente nas altas montanhas e nas geleiras dos polos terrestres, causando 

aumento do nível do mar; ocorrência frequente de enchentes; alterações no regime das chuvas; e 

extinção de várias espécies, tanto da flora quanto da fauna.  

Aproveite para comentar alguns tópicos que serão importantes na condução desta sequência 

didática: 

a) O CO2 é um componente natural da atmosfera terrestre. 

b) O CO2 é um dos gases de efeito estufa, pois tem a capacidade de reter o calor gerado 

pela radiação solar que atinge a superfície terrestre. 

c) A retenção do calor na atmosfera da Terra permitiu o aumento da temperatura do 

planeta, o que contribuiu para o surgimento da vida. 

d) Em grandes concentrações, o CO2 passa a ser um poluente e intensificador do efeito 

estufa. 

e) Os níveis atmosféricos de CO2 vêm aumentando de forma acelerada em razão de várias 

atividades realizadas pelos seres humanos. 

Atividade 2: O CO2 e o ser humano (20 minutos) 

Retome o gráfico analisado na atividade 1 e pergunte aos estudantes se eles conhecem 

atividades realizadas pelo ser humano relacionadas à produção de CO2 e/ou outros gases de efeito 

estufa. Entre as atividades citadas, podem ser mencionadas, por exemplo: a queima de combustíveis 

fósseis, o desmatamento, a criação de gado, a agricultura mecanizada e a urbanização. Nesse 

momento, dê especial atenção ao período da Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX), explicando 

https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=11719
https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=11719
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como a queima de carvão mineral e derivados do petróleo (gasolina, querosene e diesel), necessários 

à geração de energia para vários setores industriais, elétricos e de transporte, aumentou 

consideravelmente a quantidade de CO2 na atmosfera. 

Para finalizar, sugerimos exibir um vídeo que sistematize e ilustre, de forma resumida, as 

informações abordadas nesta aula, como o disponível em: <https://amp.ecycle.com.br/5536-

babosa/2375-dioxido-de-carbono-o-que-e-co2/> (acesso em: set. 2018). Caso não seja possível exibi-

lo, as informações poderão ser apresentadas no quadro de giz. Em seguida, os estudantes deverão 

escrever um pequeno texto relacionando gás carbônico, efeito estufa e aquecimento global. 

 

Aula 2 – Relacionando ecossistemas e aquecimento global 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de informática com quadro de giz ou sala de aula. 
Organização dos estudantes: em trios ou em grupos com mais integrantes, dependendo do número de computadores 
disponível. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, computadores com acesso à internet. 

Atividade 1: Revendo os ecossistemas (10 minutos) 

Para realizar o levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes, inicie escrevendo a 

palavra ecossistema no quadro de giz. Em seguida, pergunte a eles o significado dessa palavra e em 

quais contextos já a ouviram ou costumam ouvi-la. 

Após a compreensão desse conceito, acrescente outras indagações, como: 

• Quais elementos constituem um ecossistema? 

• Cite exemplos de seres vivos que compõem um ecossistema. 

Com base nas respostas, fale dos seres vivos no contexto da cadeia alimentar – uma sequência 

de transferência de matéria e energia em que cada organismo serve de alimento para outro. Explique 

o que são produtores, consumidores (primários, secundários, etc.) e decompositores, pedindo 

exemplos. Quando os estudantes mencionarem uma planta, por exemplo, diga que se trata de um 

produtor e que pode servir de alimento para algum animal herbívoro ou onívoro, que, por sua vez, 

pode servir de alimento para uma espécie carnívora. Mencione também os decompositores, 

representados por bactérias e fungos, organismos responsáveis pela decomposição da matéria 

orgânica em nutrientes minerais. Registre no quadro de giz os exemplos citados pelos estudantes. 

Incentive a troca de ideias a respeito do assunto. 

Atividade 2: Aquecimento global e impactos ambientais (35 minutos) 

Solicite aos estudantes que citem exemplos de fenômenos naturais ou antrópicos (provocados 

pelo ser humano) que podem causar impactos negativos ao ambiente, como o rompimento da 

barragem de Mariana (MG), o derramamento de petróleo nos oceanos, as queimadas naturais ou 

https://amp.ecycle.com.br/5536-babosa/2375-dioxido-de-carbono-o-que-e-co2/
https://amp.ecycle.com.br/5536-babosa/2375-dioxido-de-carbono-o-que-e-co2/
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provocadas por atividades humanas e motive-os a responder a algumas questões relativas aos 

exemplos mencionados: 

• O que acontece com os produtores do ecossistema quando ocorre esse impacto? 

• E com os consumidores primários? 

• E com os consumidores secundários? 

• E com o ambiente como um todo? 

• O que pode acontecer com as pessoas que vivem nesse ambiente? 

Garanta que os estudantes compreendam que, em um ecossistema, todos os níveis tróficos 

são dependentes entre si. Portanto, se ocorre um impacto ambiental que atinge os consumidores 

primários, por exemplo, os consumidores secundários podem ter suas populações reduzidas, ao passo 

que os produtores podem se multiplicar, tendendo a aumentar em quantidade. 

Por fim, destaque especificamente a relação do aquecimento global com os seres vivos, 

enfatizando, em última análise, os efeitos sobre as cadeias alimentares. Para isso, solicite aos 

estudantes que pesquisem a respeito da influência do aquecimento global sobre o ciclo de vida dos 

seres vivos e, por extensão, sobre as cadeias ou teias alimentares das quais participam, por exemplo: 

a importância dos produtores na captação de gás carbônico atmosférico, o branqueamento de corais, 

a alteração do comportamento de animais ectotérmicos (como anfíbios e répteis), a determinação do 

sexo em répteis influenciada pela temperatura, etc. 

Solicite aos estudantes que elaborem, no caderno, um texto resumido sobre um desses 

exemplos, procurando relacionar os seres vivos afetados pelo aquecimento global com a(s) cadeia(s) 

alimentar(es) da(s) qual(is) participam. 

 

Aula 3 – Emissão de CO2: o que tem sido feito e o que mais podemos fazer? 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de informática com quadro de giz ou sala de aula. 
Organização dos estudantes: em trios ou em grupos com mais integrantes, dependendo do número de computadores 
disponível. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, computadores com acesso à internet, caderno, caneta. 

Ações para minimizar o aquecimento global 

Inicie a aula retomando alguns impactos negativos da intensa emissão de CO2 na atmosfera. O 

objetivo é verificar se os conceitos discutidos nas aulas anteriores foram compreendidos e orientar os 

estudantes na pesquisa sobre ações individuais e coletivas que podem minimizar os impactos 

ambientais causados pelo CO2. Para guiar a pesquisa, sugerimos que sejam escritos no quadro de giz 

questionamentos como: 

• Das atividades que realizo em meu dia a dia, quais podem provocar emissão de CO2? Como 
isso acontece? 

• Posso contribuir com a redução da produção e emissão de CO2? Como? 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

• Como posso conscientizar as pessoas a respeito dos impactos negativos da intensa 
emissão de CO2 na atmosfera? 

• Que ações governamentais posso propor para diminuir os impactos negativos da intensa 
emissão de CO2? 

São exemplos de ações que podem aparecer na pesquisa: 

• diminuir a utilização de meios de transporte que emitam grande quantidade de CO2, 
preferindo optar por meios de transporte públicos, caminhadas ou bicicletas; 

• estimular o plantio de árvores, em especial de espécies nativas, pois representam grandes 
captadoras de CO2; 

• dar preferência a meios de transporte que utilizem biocombustíveis (biodiesel ou etanol) 
em vez de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, querosene); 

• não provocar queimadas; 

• priorizar o uso de energia oriunda de fontes renováveis (eólica, hídrica, solar); 

• reduzir a produção de lixo, evitando utilizar materiais descartáveis, substituindo-os por 
artigos reutilizáveis; 

• separar o lixo reciclável do orgânico e descartá-los corretamente; 

• dar preferência ao uso de produtos recicláveis; 

• utilizar conscientemente a energia elétrica, não deixando luzes acesas e equipamentos 
eletrônicos ligados sem necessidade; 

• incentivar o uso de filtros e sistemas de controle de emissão de CO2 em indústrias e meios 
de transporte. 

Solicite aos estudantes que elenquem algumas dessas medidas em um texto. 

Ao final, os assuntos que foram pesquisados e redigidos resumidamente nas três aulas deverão 

ser utilizados para a montagem de uma reportagem curta contendo: uma breve introdução da relação 

do aquecimento global com a emissão de CO2, um exemplo do efeito desse fenômeno sobre os seres 

vivos e sugestões de medidas que podem ser tomadas visando a redução desse fenômeno. Os estudantes 

deverão trabalhar com os três textos de maneira que sejam interligadas as diferentes informações, 

produzindo um texto coeso e fluido. Deverão também escolher um título e, se possível, incluir imagens 

e legendas. É importante que eles tenham em mente o público ao qual se destina esse material, para que 

possam adequar a linguagem, as imagens e a forma de apresentação dessas informações. Essa 

reportagem poderá ser reproduzida e distribuída na escola e/ou na comunidade como forma de 

compartilhar o conhecimento e a responsabilidade sobre a proteção do equilíbrio ambiental. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

É esperado que os estudantes consigam associar a emissão elevada de CO2 com o agravamento 

do efeito estufa e o consequente aquecimento global, assim como relacionar esse fenômeno com 

diferentes situações envolvendo ecossistemas, seres vivos e cadeias/teias alimentares. Nesse ponto, 
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é importante detectar se eles conseguem relacionar os diferentes níveis tróficos com a dinâmica 

natural que ocorre nos ecossistemas. 

Deve-se avaliar também a capacidade dos estudantes de reconhecer ações individuais e 

coletivas que contribuam para o aumento da emissão de CO2 e, por esse motivo, prejudiquem o meio 

ambiente, conscientizando a si e os outros a respeito da necessidade de se pôr em prática medidas 

que visem minimizar o aquecimento global. O reconhecimento por parte deles da importância de 

compartilhar esse conhecimento com a comunidade é de grande valia, pois reflete uma preocupação 

consigo, com o próximo e com o ambiente, reforçando o exercício de cidadania. 

Sugerimos que o professor reserve um momento da aula para que os estudantes possam se 

avaliar coletivamente em relação aos objetivos de aprendizagem. Eles deverão ser instigados a discutir 

não apenas sobre os conceitos aprendidos, mas também sobre a conduta deles nos trabalhos coletivos 

realizados. São sugestões de questões que podem ser propostas: 

• Qual foi minha maior dificuldade ao relacionar o aquecimento global com os seres vivos? 

• O que aprendi ao tomar conhecimento de ações que posso realizar para contribuir com a 
redução de emissão de CO2 na atmosfera? 

Por fim, analise as peças jornalísticas produzidas pelos grupos, avaliando a fluidez e a coesão 

do texto, a conexão entre os assuntos trabalhados nas três aulas, a coerência do título com o assunto 

explorado, a utilização de eventuais imagens e legendas e a adequação do texto ao público-alvo. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Cite uma causa e uma consequência do aumento da concentração de CO2 na atmosfera terrestre. 

2. Qual das opções a seguir não representa uma atitude que ajuda a reduzir a emissão de CO2 no 
ambiente?  

a) Separar o lixo reciclável do orgânico e descartá-los corretamente, além de utilizar, sempre que 

possível, produtos reutilizáveis. 

b) Incentivar o plantio de árvores. 

c) Incentivar o uso de materiais descartáveis, como plástico e isopor. 

d) Utilizar, sempre que possível, bicicletas, transporte coletivo ou veículos que operem com 

biocombustíveis (biodiesel e etanol) e não combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, etc. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta variável. Os estudantes poderão mencionar causas como: queimadas de áreas florestais para a 
formação de pastagem e/ou para o cultivo de diferentes culturas; queima de carvão mineral, madeira ou 
diesel em usinas termelétricas para geração de energia elétrica; queima de combustíveis, como gasolina 
e diesel, por veículos automotores; queima de carvão mineral e diesel nos fornos de siderúrgicas para 
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produção e tratamento de aço e ferro fundido. Como consequência, eles poderão mencionar, por 
exemplo, o aquecimento global que provoca derretimento de geleiras e mudanças no regime de chuvas.  

2. A opção que não representa atitude que ajuda a reduzir a emissão de CO2 é a c, pois a utilização 
excessiva de materiais descartáveis eleva a produção de lixo e, consequentemente, de resíduos 
descartados em aterros e lixões, o que contribui para a emissão de gases, como o CO2. 


