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Catástrofes ambientais ao nosso redor: o que podemos 

fazer em relação a isso? 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem por objetivo promover a análise, de forma crítica, dos efeitos 

gerados por fenômenos naturais prolongados, catástrofes ambientais e demais processos que causam 

impactos ambientais ao ecossistema. Além disso, pretende capacitar os estudantes a propor soluções 

individuais e coletivas para evitar ou minimizar os efeitos dessas perturbações. São propostas 

atividades de pesquisa para investigação de enchentes, inundações, deslizamento de terra em 

encostas, incêndio em matas, floresta, vazamento de óleo no mar, mortandade de peixes em rios ou 

lagoas, rompimento de barragem, seca prolongada, vendaval, granizo, e demais ocorrências 

prejudiciais ao ambiente. Oriente os estudantes a se atentar principalmente a eventos ocorridos na 

localidade onde a escola está inserida, com propostas de ações preventivas que possam ser realizadas, 

individual e coletivamente, para minimizar os danos causados ao meio ambiente. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Avaliar de forma crítica os impactos ambientais gerados por catástrofes naturais e pela 
ação humana. 

• Capacitar os estudantes a propor soluções locais individuais e coletivas para evitar ou 
minimizar os efeitos das catástrofes ambientais.  

 

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. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

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 habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

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 – Pesquisando sobre catástrofes na nossa região. 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos estudantes: dispostos em grupos com quatro estudantes. 
Recursos e/ou material necessário: na sala de aula – artigos de jornais e revistas sobre algumas catástrofes ambientais 
que ocorreram recentemente nas proximidades da escola, caneta, caderno, cola, tesoura com pontas arredondadas, 
lápis coloridos e cartolinas. Na sala de informática – computadores com acesso à internet, caneta e caderno. 

Inicie a aula organizando os estudantes em grupos com quatro integrantes. Entregue para cada 

grupo um conjunto de artigos de jornais e revistas, previamente selecionados, noticiando impactos 

ambientais que tenham ocorrido recentemente nas proximidades da escola (bairro, munícipio, estado 

ou na região geográfica). Se a escola dispor de sala de informática, realize a aula nesse ambiente e 

solicite aos grupos que façam as pesquisas na internet. 

Oriente cada grupo a pesquisar uma catástrofe, tendo como parâmetro de análise os seguintes 

aspectos: 

• Qual foi a causa? 

• A causa teve origem natural ou antrópica? 

• Quais componentes – abióticos ou bióticos – do ecossistema foram alterados? 

• Quais alterações ocorreram no ecossistema depois da catástrofe? 
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• A catástrofe poderia ter sido evitada? Se sim, como? 

• O que é possível fazer para recuperar o ambiente ou minimizar os danos? 

Proponha aos grupos que elaborem, no caderno, um texto para registrar essas análises e 

depois as organizem, por exemplo, em cartolinas ilustrativas (desenhos e/ou colagens) ou em slides 

(computador conectado ao televisor ou computador conectado ao projetor), para que possam 

apresentar os resultados de suas pesquisas aos demais grupos. 

 

Aula 2 – Apresentando o que descobrimos sobre “O que podemos fazer em 

relação a isso?” 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: sentados em forma de plateia. 
Recursos e/ou material necessário: registros de pesquisa dos estudantes. 

Nesta aula, organize os estudantes em forma de plateia, para que cada grupo apresente o 

resultado do que pesquisaram a respeito de catástrofe ambiental, na aula anterior, expondo suas 

análises e descobertas acerca do assunto. Durante a apresentação para a classe ou para a comunidade 

escolar, os estudantes devem  dar ênfase às ações individuais e coletivas que podem colaborar para 

que catástrofes ambientais sejam evitadas ou que, ao menos, reduzam os seus impactos. 

Ao final das apresentações, destaque os pontos importantes para despertar nos estudantes 

uma reflexão individual e coletiva sobre hábitos e atitudes que interferem, de maneira positiva, no 

meio ambiente em que estão inseridos. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

O processo de aprendizagem pode ser avaliado por meio das atividades propostas nesta sequência 

didática, devendo ser considerado o desenvolvimento individual de cada estudante. Em um primeiro 

momento, espera-se que os estudantes sejam capazes de ler, interpretar e identificar, em revistas, jornais 

ou sites, artigos e notícias relacionados aos impactos ambientais ocorridos na localidade (bairro, município 

ou estado) onde o colégio está inserido (aula 1). Em um segundo momento, espera-se que os grupos 

elaborem um texto estruturado de acordo com os questionamentos que serviram de parâmetro para o 

desenvolvimento da pesquisa. Esse texto deve ser organizado de forma crítica, gerando conclusões e 

reflexões a respeito de seus hábitos e como eles podem influenciar o meio ambiente ao seu redor (aula 1). 

Depois, espera-se que os estudantes consigam organizar as informações coletadas para apresentação para 

outros estudantes da sala e de outras turmas e para a comunidade escolar (aula 2). 

Com relação às competências de trabalho coletivo, observe se os estudantes se mostraram 

comprometidos em desempenhar as atividades, se ouviram opiniões divergentes, se se posicionaram 

respeitosamente e se chegaram a acordos ao se envolver em conflitos. 
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Como sugestão de atividade autoavaliativa, após a aplicação da sequência didática, proponha 

aos estudantes escrever, individualmente, quais hábitos ou mudanças de atitudes eles, como cidadãos, 

podem assumir para que os impactos causados no ambiente sejam os menores possíveis, tais como 

descartar lixo em locais apropriados, separar os materiais recicláveis dos orgânicos, evitar o 

desperdício de água, consumir energia elétrica de forma consciente (desconectar da fonte de energia 

carregadores de celular, de laptop e de tablets, bem como aparelhos elétricos e eletrônicos quando 

não estão sendo utilizados), evitar o uso de materiais descartáveis (canudos, copos e outros recipientes 

plásticos) entre outros. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. É possível evitar uma catástrofe ambiental? Cite um exemplo e justifique. 

2. O que você, como estudante, pode fazer para minimizar os impactos ambientais gerados pelas 
atividades dos seres humanos? 

 

Gabarito das questões 

1. A resposta depende do fenômeno considerado pelos estudantes. Catástrofes naturais como 
enxurradas em ambientes não urbanos, tempestades e terremotos não são possíveis de evitar, já que 
são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Por outro lado, impactos ambientais gerados por ação humana 
podem, em geral, ser prevenidos com medidas de monitoramento regular da integridade das 
barragens, por exemplo, considerando o exemplo do rompimento da barragem em Mariana, MG. 

2. Em sua resposta, o estudante pode citar ações individuais que evitam ou reduzem impactos ambientais, 
como separar o lixo entre reciclável e orgânico, cobrar das autoridades competentes a correta destinação 
dos resíduos domésticos, gerar demandas por meio do consumo consciente, recusando produtos que 
geram muitos resíduos no processo de fabricação e pós-consumo, entre outras. 


