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Efeito estufa 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulos 5 e 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática aborda alguns conceitos e questões ambientais relacionados ao efeito 

estufa. O estudo desse efeito e de seus fatores intensificadores contribui para a compreensão do 

ambiente como uma entidade dinâmica, cujo equilíbrio é afetado pelas ações humanas.  

Dessa forma, em um primeiro momento, a sequência propõe apresentar e discutir o que é o 

efeito estufa e quais são os gases envolvidos nesse fenômeno. Já em um segundo momento, a 

sequência estimula a observação de fenômenos ambientais relacionados ao efeito estufa, buscando 

formular explicações para a intensificação do fenômeno, e a discussão das conclusões alcançadas.  

Assim, esta sequência será desenvolvida por meio de exposição de conceitos, interpretação de 

resultados organizados na forma de gráficos, infográficos e tabelas, elaboração de desenhos 

esquemáticos, conclusões coletivas e discussões, para que os estudantes desenvolvam competências 

relacionadas ao exercício da observação, da elaboração de perguntas e da análise dos aspectos que 

permitam elaborar respostas e conclusões sobre determinado fenômeno. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o conceito de efeito estufa. 

• Reconhecer que o efeito estufa tem efeitos benéficos, mas em excesso é prejudicial à vida 
na Terra. 

• Discutir ações para minimizar as emissões de gases do efeito estufa. 

• Relacionar o efeito estufa com o aquecimento global. 

• Exercitar a leitura de gráficos para análise e formulação de explicações e/ou discussão de 
resultados. 
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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. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Efeito estufa 

(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental 
para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo 
seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas 
etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Como funciona uma estufa? 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos) 
Local: sala de aula, laboratório de Ciências, quadra ou uma estufa. 
Organização dos estudantes: em semicírculo, ao redor da montagem da atividade. 
Recursos e/ou material necessário: duas caixas de vidro ou de plástico transparente com tampas, dois recipientes de 
plástico pequenos, cerca de 200 g de areia úmida e dois termômetros. 

Inicie a aula perguntando aos estudantes o que eles imaginam ao ouvir a palavra estufa. Com 

base nas respostas, explique que estufas são instalações que servem para acumular calor, mantendo 

uma temperatura maior em seu interior do que a seu redor. Exemplifique com a sensação que 

sentimos dentro de um carro, com os vidros fechados, sob o Sol. 
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Em seguida, promova uma atividade de simulação de uma estufa, para maior compreensão 

dos estudantes sobre a temática. Os estudantes devem ser instruídos a anotar os principais pontos 

observados e discutidos durante o desenvolvimento desta atividade, que deve ser aproveitada para 

estimular neles a capacidade de observar, questionar e sugerir novas observações que possam 

fornecer respostas às perguntas feitas. Assim, 

1. escolha um local com incidência direta de raios solares, ou utilize uma luminária com 
lâmpada incandescente; 

2. encha dois recipientes plásticos com a mesma quantidade de areia úmida e, utilizando o 
termômetro, meça e anote a temperatura inicial do ar dentro de cada um dos recipientes; 

3. coloque um dos recipientes com areia dentro de uma das caixas de vidro ou de plástico 
transparente e cubra com a tampa, de forma a simular uma estufa; 

4. coloque o outro recipiente com areia dentro da outra caixa de vidro ou de plástico, mas 
sem cobri-la com a tampa; 

5. deixe as duas caixas sob a luz do Sol ou sob a luminária por cerca de 20 minutos; 

6. enquanto aguardam, pergunte aos estudantes o que eles esperam que aconteça com a 
temperatura interna dos dois recipientes com areia e peça a eles que anotem suas hipóteses; 

7. decorridos os 20 minutos, meça novamente a temperatura interna de cada recipiente e 
anote a temperatura do ar dentro de cada um dos recipientes. Observe se a areia continua 
úmida nos dois casos. 

Se possível, uma alternativa à realização do experimento é uma visita a uma estufa. Nesse 

caso, entre na estufa e relembre as informações mencionadas no início da aula a respeito da função 

da estufa e a forma como ela geralmente é construída, retomando o exemplo do carro com os vidros 

fechados. Para promover a comparação entre as temperaturas interna e externa, leve os estudantes 

para fora da estufa, aguarde dois ou três minutos e entre novamente – os estudantes devem concluir, 

por meio desse movimento, que há diferença entre as temperaturas interna e externa, assim como foi 

observado no caso do experimento.  

Estimule os estudantes a pensar nas hipóteses que podem explicar a diferença de temperatura 

observada no experimento ou na visita à estufa, adaptando as perguntas sugeridas para cada caso. 

Conduza a construção desse raciocínio gradativamente, por meio de perguntas como as seguintes, que 

podem ser usadas como um roteiro para a observação: “Qual temperatura é mais alta, a de dentro ou 

a de fora da estufa?”; “Quais são as características da estufa que podem promover esse aumento 

interno de temperatura?”; “Por que a estufa é construída com vidro (ou material plástico) 

transparente?”; “O que acontece com os raios solares quando eles atingem o vidro? E quando atingem 

o solo?”; “O que acontece com a umidade que estava presente no solo?”. Para sistematizar os 

conceitos trabalhados, instrua os estudantes a anotar as respostas e as principais observações 

discutidas durante o desenvolvimento dessa atividade. 
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Ao final do experimento (ou da visita à estufa), oriente os estudantes a sistematizar os 

conceitos implícitos na atividade realizada. Explique que o material transparente (vidro ou plástico) é 

usado porque permite a passagem da radiação solar para o interior da estufa e que essa radiação 

atinge o solo, aquecendo-o e promovendo a evaporação da água presente nele. O solo aquecido emite 

radiação infravermelha, que aquece o ar dentro da estufa; assim, por causa do revestimento da estufa, 

que também impede a perda de calor por ação do vento, o calor permanece em seu interior. Finalize 

a aula discutindo as dúvidas que surgirem a respeito do funcionamento do experimento (ou da estufa), 

inclusive curiosidades e hipóteses diferentes daquelas que eram esperadas. O professor pode, por 

exemplo, chamar os estudantes para observar que os vidros da estufa estão embaçados pela presença 

de água e promover uma discussão que leve ao entendimento de que essa água é resultado da 

condensação do vapor de água, fenômeno importante para manter umidade no interior da estufa. 

 

Aula 2 – Compreendendo o efeito estufa terrestre 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos) 
Local: sala de aula ou, se possível, sala multimídia. 
Organização dos estudantes: sentados em suas carteiras, organizadas em um semicírculo, de frente para a tela de 
projeção ou para o quadro de giz. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, papel sulfite sem pauta, lápis de cor, computador com internet e 
sistema de projeção de vídeo. Caso não haja disponibilidade de acesso à internet, fazer previamente o download do 
vídeo sugerido ou levar textos impressos que contenham ilustrações da relação entre a radiação solar e o efeito estufa 
da Terra; ou, ainda, reproduzir a explicação e esquemas utilizando o quadro de giz. 

Inicie a aula retomando com os estudantes os pontos mais importantes discutidos na Aula 1 e 

verifique se há algum conceito ainda não claramente desenvolvido por eles. Em seguida, inicie uma 

discussão a respeito do efeito estufa da Terra. Para tanto, recomenda-se a exibição da ferramenta 

digital Mudanças ambientais globais: 2 – O efeito estufa, disponível em 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/9065/02_o_efeito_estufa/02_o_efeito_estu

fa.html> (acesso em: set. 2018). Se não for possível exibir esse vídeo, distribua cópias de um texto 

sobre o tema para os estudantes lerem coletivamente. Uma sugestão é parte do texto intitulado Efeito 

estufa e aquecimento global, disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-

estufa-e-aquecimento-global> (acesso em: set. 2018). Se optar pelo texto sugerido, utilize neste 

momento apenas o primeiro trecho, e ilustre o fenômeno junto à cópia do texto ou no quadro de giz. 

O vídeo e o texto selecionados explicam que o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a 

temperatura da Terra adequada à manutenção da vida como a conhecemos.  

Após a exibição do vídeo ou a leitura do texto, estimule os estudantes a identificar a relação entre 

o que foi observado na visita à estufa ou no experimento da Aula 1 e o fenômeno do efeito estufa que 

ocorre na Terra. Os estudantes deverão ser instigados a explicar que a elevação da temperatura é causada 

pelos raios solares que atingem a superfície terrestre e se transformam em energia térmica, na forma de 

radiação infravermelha, que, então, aquece as camadas de ar da atmosfera. O ar quente é mantido na 

atmosfera terrestre pela presença de gases que impedem que o calor se disperse. Esses gases são, 

principalmente, o vapor de água e o gás carbônico, que funcionam como os vidros de uma estufa. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/9065/02_o_efeito_estufa/02_o_efeito_estufa.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/9065/02_o_efeito_estufa/02_o_efeito_estufa.html
http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
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Reforce que o efeito estufa é um fenômeno natural, uma vez que ele ocorre, em grande parte, pelo 

vapor de água e pelo gás carbônico, que estão presentes naturalmente no ar e são importantes para a 

fotossíntese. Esclareça que outros gases também contribuem para esse processo, sendo eles, principalmente: 

• hidrofluorcarbono (HFC) – gás produzido como substituto do clorofluorcarbono (CFC), que 
danifica a camada de ozônio e era amplamente utilizado em sistemas de refrigeração; 

• metano – gás que tem sua origem principalmente na atividade de microrganismos que 
decompõem a matéria orgânica ou que vivem no interior do sistema digestório de bovinos; 

• óxido nitroso – gás produzido durante o processo de transformação química e biológica no 
tratamento de dejetos animais, incluindo o esgoto decorrente da atividade humana; na 
produção de fertilizantes que contêm nitrogênio; e na queima de combustíveis fósseis, 
como petróleo e carvão mineral. 

Após esse momento, para organização e sistematização dos conceitos tratados, proponha aos 

estudantes a elaboração de um desenho que mostre a superfície da Terra, a trajetória dos raios solares, 

a liberação de calor, a retenção de energia térmica e a região de acúmulo dos gases, incluindo os nomes 

deles. Verifique se os estudantes compreenderam que a região em que os gases se acumulam funciona 

como os vidros da estufa ou da caixa de vidro (ou de plástico) do experimento conduzido na Aula 1. 

Sugere-se que os desenhos sejam recolhidos no final da atividade e corrigidos, como forma de auxiliar 

no processo de verificação da aprendizagem do conteúdo abordado. 

 

Aula 3 – Características do efeito estufa 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos) 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: inicialmente os estudantes deverão estar sentados em suas carteiras, organizadas em um 
semicírculo, de frente para o quadro de giz. Em um segundo momento, organizar os estudantes em grupos de quatro 
integrantes. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, caderno e lápis. 

Atividade 1: Compreendendo a importância do efeito estufa (15 minutos) 

Inicie a aula devolvendo aos estudantes os desenhos corrigidos e discuta com eles os conceitos 

que merecem reforço. Aproveite este momento da aula para relembrar o conteúdo trabalhado na Aula 

2 e estimule os estudantes a debater sobre a importância do efeito estufa para a vida na Terra, por 

meio dos seguintes questionamentos: 

• Quais são os gases que contribuem para o efeito estufa? 

• Qual é a relação entre a presença dos gases do efeito estufa e a temperatura na Terra? 

• O que você acha que aconteceria com a temperatura da Terra na ausência do efeito 
estufa? 

• O que você acha que aconteceria com os seres vivos que conhecemos se esse efeito 
natural deixasse de existir? 
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Durante os questionamentos, guie os estudantes para que eles analisem os desenhos que 

fizeram e complementem as informações com base no que está sendo discutido. Assegure-se de que 

os estudantes compreenderam que o efeito estufa é um fenômeno natural, necessário à manutenção 

da vida na Terra, que ocorre por causa da presença de gases produzidos naturalmente (metano, óxido 

nitroso, vapor de água) ou artificialmente (HFC), mas que vem se intensificando pelo aumento na 

produção desses gases pelas atividades dos seres humanos. Para ilustrar, apresente o gráfico com os 

valores das emissões de carbono no Brasil entre 1990 e 2016, da reportagem Emissão de gases estufa 

do Brasil tem maior crescimento em 13 anos, disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ambiente/ 

2017/10/1930070-cresce-emissao-de-gases-estufa-do-brasil-mesmo-com-queda-do-desmate.shtml> 

(acesso em: set. 2018). Aproveite esse momento para auxiliar os estudantes na análise e interpretação 

do gráfico presente na reportagem, que será importante para a próxima etapa desta sequência. 

Atividade 2: Levantamento de possíveis explicações para a intensificação do efeito estufa (30 

minutos) 

No segundo momento desta aula, organize a turma em grupos de quatro integrantes e oriente 

os estudantes a formular possíveis explicações para o aumento da concentração dos gases de efeito 

estufa na atmosfera e sobre suas causas e consequências, com base no que foi discutido até o 

momento. As proposições levantadas deverão ser discutidas, anotadas pelos estudantes e entregues 

ao professor para serem retomadas na Aula 4. 

Durante a realização desta atividade, os estudantes deverão ser orientados a relembrar o que 

foi conduzido na Aula 1, durante a visita à estufa ou a execução do experimento (observar, criar 

perguntas, elaborar explicações para as perguntas), e a explorar o desenho que fizeram na Aula 2. 

Espera-se que, neste momento, os estudantes já sejam capazes de retomar algumas informações 

específicas, como as que são sugeridas a seguir: 

• Existe relação entre a concentração dos gases do efeito estufa, as atividades humanas e o 
aumento ou a diminuição da temperatura na Terra? 

• Todas as regiões do planeta Terra seriam afetadas da mesma forma pelo aumento ou pela 
diminuição de temperatura? 

• Quanto aos organismos conhecidos hoje que vivem em uma determinada temperatura, o 
que podemos esperar caso a temperatura na Terra aumente ou diminua muito? 

Essas questões devem ser utilizadas para introduzir competências relacionadas à análise e 

discussão de resultados, à interpretação de gráficos e tabelas e à formulação de possíveis explicações 

para um fenômeno, que serão trabalhadas na sequência (Aula 4). 

  

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/10/1930070-cresce-emissao-de-gases-estufa-do-brasil-mesmo-com-queda-do-desmate.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/10/1930070-cresce-emissao-de-gases-estufa-do-brasil-mesmo-com-queda-do-desmate.shtml
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Aula 4 – Analisando dados e reformulando explicações 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos) 
Local: sala de informática ou sala de aula. 
Organização dos estudantes: organizados em grupos de quatro estudantes, sentados em suas carteiras, dispostas em 
um semicírculo. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, computadores com acesso à internet ou cópias de textos e 
materiais contendo diferentes tipos de gráficos e tabelas com resultados reais sobre variação da temperatura média no 
planeta, concentração de gases do efeito estufa e o impacto de cada setor econômico na emissão desses gases. 

Inicie a aula orientando os estudantes a se organizarem em grupos – os mesmos grupos de quatro 

integrantes da Aula 3. Em seguida, peça a eles que acessem os sites indicados a seguir, ou, caso não haja 

possibilidade de acessar a internet, distribua para cada grupo cópias de textos contendo diferentes gráficos 

e tabelas com resultados reais sobre o efeito estufa, as mudanças na concentração dos gases e a relação 

do efeito estufa com a variação de temperatura no mundo. Sugere-se a utilização dos gráficos, infográficos, 

textos e tabelas disponíveis nos seguintes endereços (ou em outras fontes que julgar pertinente): 

• Gráfico: Total de emissões de CO2 entre 1850-2012. Swiss Info. Disponível em: 
<https://www.swissinfo.ch/por/politica/emiss%C3%B5es-de-carbono_quatro-gr%C3% 
A1ficos-para-compreender-os-debates-na-cop21/41808824> (acesso em: set. 2018); 

• Gráfico: Registro anual de temperaturas da Terra entre 1880 e 2016 mostra o aquecimento 
sem precedentes deste século. Instituto Socioambiental. Disponível em: 
<https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/2016-foi-mesmo-o-
mais-quente-diz-agencia> (acesso em: set. 2018); 

• Infográfico: Planeta vulnerável. O Globo online. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/dezoito-das-20-nacoes-mais-
afetadas-pelo-clima-sao-africanas-diz-estudo-20681186> (acesso em: set. 2018); 

• Infográfico: Resíduos. Quais processos emitem mais gases? Revista Globo Rural online. 
Disponível em: 
<http://s2.glbimg.com/n6iBPQI2QATPUF1R21udCxGWRJs=/e.glbimg.com/og/ed/f/origin
al/2014/11/19/residuos.png> (acesso em: set. 2018); 

• Infográfico: Energia. Quais processos emitem mais gases? Revista Globo Rural online. 
Disponível em: <http://s2.glbimg.com/K-
ly6J_YARx3IpczJ0Z5WE49bcA=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/energia.png> 
(acesso em: set. 2018); 

• Infográfico: Agropecuária. Quais processos emitem mais gases? Revista Globo Rural online. 
Disponível em: 
<http://s2.glbimg.com/YJtYn5DdzYgDJWMaulIDmNnRdLQ=/e.glbimg.com/og/ed/f/origin
al/2014/11/19/agropecuaria.png> (acesso em: set. 2018); 

• Infográfico: Indústria. Quais processos emitem mais gases? Revista Globo Rural online. 
Disponível em: 
<http://s2.glbimg.com/0aipgY4qi_VTRQ1NpHekwd7XO4E=/e.glbimg.com/og/ed/f/origin
al/2014/11/19/industria.png> (acesso em: set. 2018); 

https://www.swissinfo.ch/por/politica/emiss%C3%B5es-de-carbono_quatro-gr%C3%25%20A1ficos-para-compreender-os-debates-na-cop21/41808824
https://www.swissinfo.ch/por/politica/emiss%C3%B5es-de-carbono_quatro-gr%C3%25%20A1ficos-para-compreender-os-debates-na-cop21/41808824
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/2016-foi-mesmo-o-mais-quente-diz-agencia
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/2016-foi-mesmo-o-mais-quente-diz-agencia
https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/dezoito-das-20-nacoes-mais-afetadas-pelo-clima-sao-africanas-diz-estudo-20681186
https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/dezoito-das-20-nacoes-mais-afetadas-pelo-clima-sao-africanas-diz-estudo-20681186
http://s2.glbimg.com/n6iBPQI2QATPUF1R21udCxGWRJs=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/residuos.png
http://s2.glbimg.com/n6iBPQI2QATPUF1R21udCxGWRJs=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/residuos.png
http://s2.glbimg.com/K-ly6J_YARx3IpczJ0Z5WE49bcA=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/energia.png
http://s2.glbimg.com/K-ly6J_YARx3IpczJ0Z5WE49bcA=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/energia.png
http://s2.glbimg.com/YJtYn5DdzYgDJWMaulIDmNnRdLQ=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/agropecuaria.png
http://s2.glbimg.com/YJtYn5DdzYgDJWMaulIDmNnRdLQ=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/agropecuaria.png
http://s2.glbimg.com/0aipgY4qi_VTRQ1NpHekwd7XO4E=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/industria.png
http://s2.glbimg.com/0aipgY4qi_VTRQ1NpHekwd7XO4E=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/industria.png


 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

• Infográfico: Uso da terra. Quais processos emitem mais gases? Revista Globo Rural online. 
Disponível em: 
<http://s2.glbimg.com/Q0GmrdCfmp3mPOqt6h7El64aQIw=/e.glbimg.com/og/ed/f/origi
nal/2014/11/19/uso_da_terra.png> (acesso em: set. 2018); 

• Mudança climática agrava doenças. Scientific American Brasil. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/mudanca_climatica_agrava_doencas.html> 
(acesso em: set. 2018); 

Oriente os estudantes a verificar as informações da base de dados fornecida para pesquisa e a 

retomar as perguntas feitas no final da Aula 3. Com os dados fornecidos pelos gráficos e infográficos, 

os estudantes terão mais embasamento para refutar ou comprovar as possíveis explicações registradas 

na Aula 3. Estimule-os a refletir sobre as respostas dadas antes da análise dos materiais, acrescentando 

novas informações ou modificando-as, mas mantendo um registro das ideias anteriores ao contato 

com as informações da base de dados fornecida para pesquisa.  

Após esse momento de pesquisa e reflexão, peça a cada grupo que apresente, em diálogo 

aberto, as ideias iniciais e as modificações feitas após o contato com o material informativo. Ao 

término das apresentações, solicite que todos colaborem para a síntese das informações discutidas e 

para a elaboração de uma conclusão coletiva a respeito das principais causas da intensificação do 

efeito estufa e suas consequências. Ao final, estimule os estudantes a indicar quais ações coletivas e 

individuais podem minimizar a emissão de gases do efeito estufa. 

Relembre que o efeito estufa é um processo natural, que ocorre em razão da presença de 

determinados gases na atmosfera terrestre que permitem que a temperatura seja mantida em níveis 

adequados à manutenção da vida. Destaque que esse processo natural está sendo intensificado pelo 

aumento na emissão de gases decorrente, principalmente, das atividades humanas. 

Finalize esta sequência didática relacionando o aquecimento global com problemas ambientais 

como o derretimento das geleiras, e enfatizando o papel individual e coletivo dos seres humanos na 

diminuição desse impacto. Os estudantes deverão entregar por escrito a primeira e a segunda versão das 

respostas às questões propostas no final da Aula 3, para que a aprendizagem seja aferida pelo professor. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Esta sequência didática inclui atividades que permitem aferir a aprendizagem dos conceitos 

trabalhados, além de avaliar o desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho em grupo. 

Em um primeiro momento, espera-se que os estudantes tenham desenvolvido a noção de 

efeito estufa e reconhecido os gases a ele relacionados. Espera-se, ainda, que os estudantes 

compreendam que o efeito estufa é necessário para o estabelecimento e a manutenção da vida na 

Terra tal qual conhecemos hoje, e que há mudanças temporais na concentração dos gases, com 

consequências negativas para o clima e o meio ambiente. 

http://s2.glbimg.com/Q0GmrdCfmp3mPOqt6h7El64aQIw=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/uso_da_terra.png
http://s2.glbimg.com/Q0GmrdCfmp3mPOqt6h7El64aQIw=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2014/11/19/uso_da_terra.png
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/mudanca_climatica_agrava_doencas.html
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Essa aprendizagem pode ser aferida pelas atividades constantes das aulas propostas, por meio 

da discussão dos conhecimentos prévios dos estudantes e dos novos conceitos abordados (Aula 1, Aula 

2, Aula 3 e Aula 4), da realização de observações e da formulação de possíveis explicações (Aula 1 e 

Aula 3), bem como da reformulação dessas explicações baseadas em dados complementares (Aula 4).  

Em um segundo momento, espera-se que os estudantes tenham desenvolvido competências 

relacionadas à capacidade de formular, discutir e reformular explicações, de analisar e discutir 

resultados, de interpretar experimentos, gráficos e tabelas, e de chegar a conclusões (Aula 1 e Aula 4). 

Essa aprendizagem pode ser aferida pela observação das discussões conduzidas pelos estudantes e 

pela avaliação das atividades escritas entregues por eles. A capacidade de trabalhar coletivamente 

pode ser aferida pela observação do comprometimento e da dedicação dos estudantes nas atividades 

desenvolvidas em grupo, sendo que especial atenção deve ser dada à capacidade individual de ouvir e 

ser ouvido e de discutir respeitosamente acerca de diferentes pontos de vista. 

É importante, ainda, reservar um momento da aula para discutir questões que permitam que 

os estudantes façam uma autoavaliação em relação aos objetivos de aprendizagem desta sequência. 

Assim, estimule-os a refletir e falar não só a respeito da aprendizagem de conceitos específicos do 

tema, mas também sobre o desenvolvimento de valores e atitudes necessários ao trabalho em grupo. 

São sugestões de questões que podem ser propostas: 

• Quais conceitos relacionados ao efeito estufa vocês tiveram mais dificuldade de 
compreender?  

• O que vocês aprenderam ao formular e reformular explicações? E ao interpretar resultados 
apresentados de diferentes formas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual é a relação entre o efeito estufa, a poluição e o aquecimento global? 

2. Cite pelo menos três consequências do aquecimento global decorrente da intensificação do efeito 
estufa e escreva sobre cada um deles. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes devem mencionar e relacionar os seguintes aspectos: 

• o efeito estufa é um fenômeno relacionado à presença de determinados gases (dióxido de 
carbono e metano, por exemplo) na atmosfera, o que permite a elevação da temperatura 
terrestre aos níveis necessários à manutenção da vida; 
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• em virtude da intensificação de algumas atividades humanas (queima de combustíveis fósseis 
e desmatamento, por exemplo), observa-se o aumento da concentração desses gases, que se 
tornam poluentes; 

• a intensificação do efeito estufa tem como uma das consequências o aumento da temperatura 
atmosférica, que é conhecido como aquecimento global. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes incluam em sua resposta três dos seguintes 
aspectos relacionados com o aumento de temperatura na Terra: 

• derretimento de geleiras localizadas no alto de montanhas e nos polos do planeta, tendo como 
consequências avalanches, enchentes e inundações; 

• alteração dos regimes de chuva, tendo como consequência enchentes ou secas; 

• morte de indivíduos e extinção de espécies de plantas e animais, que dependem de condições 
ambientais equilibradas para sobreviver; 

• ocorrência de epidemias de doenças causadas por microrganismos que antes não existiam e 
que podem surgir nas novas condições climáticas. 


