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O plano de desenvolvimento tem o intuito de explicitar os objetos de conhecimento e as 

habilidades a ser trabalhados no bimestre e sua disposição no Livro do Estudante, bem como de 

sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da metodologia adotada. Com o 

intuito de auxiliar no desenvolvimento da metodologia de trabalho proposta nesta obra, os seguintes 

itens serão aqui desenvolvidos: 

 

• quadro com os objetos de conhecimento e habilidades da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC); 

• sugestões de atividades a ser desenvolvidas em sala de aula; 

• relação entre a prática didático-pedagógica e as habilidades a ser desenvolvidas no 
bimestre; 

• gestão da sala de aula; 

• acompanhamento da aprendizagem dos estudantes; 

• fontes de pesquisas para o uso em sala de aula ou para recomendar aos estudantes; 

• projeto integrador. 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

No 3º bimestre, serão abordadas as dinâmicas dos processos naturais atuantes no território 

brasileiro, especialmente por meio da habilidade EF07GE11 – Caracterizar dinâmicas dos 

componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 

(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). O estudo da 

geografia física em seus processos gerais está previsto para o 6º ano do Ensino Fundamental, 

portanto, agora seria o momento de aprofundar esses conhecimentos prévios ao estudar o caso do 

Brasil. Conhecer este país em sua complexidade natural é um grande desafio, na medida em que a 

biodiversidade brasileira é considerada a maior do mundo e essa variedade de espécies vegetais e 

animais decorre, principalmente, da combinação de elementos naturais na superfície terrestre 

(clima, relevo, solo e regime hídrico). Por isso, um caminho lógico seria, da mesma forma como no 

Livro do Estudante, recorrer primeiramente ao mapeamento dos elementos básicos (ver habilidade 

EF07GE09 – Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias 

digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões 

espaciais, regionalizações e analogias espaciais) para, depois, pensar naquilo que a relação entre 

esses elementos resulta: os biomas. 

Sabe-se, no entanto, que o espaço geográfico não pode ser concretamente separado das 

ações humanas, as quais coexistem com os processos naturais de maneiras não menos diversas. Se, 

por vezes, a ação da natureza dita as possibilidades da ação humana, por outras, a sociedade provoca 

impactos sem se preocupar com as consequências – mesmo que se voltem contra ela mesma. Nesse 
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sentido, é importante discutir esses danos, investigar como as dinâmicas que eram apenas naturais 

se desregularam e evidenciar a relação entre distribuição de riquezas e impactos ambientais, que 

atingem, em maior parte, as populações de baixa renda. Os problemas citados, no entanto, 

suscitaram uma crescente consciência ambiental e iniciativas de preservação no Brasil, como a 

criação de Unidades de Conservação (UCs). Durante a abordagem desse assunto, é essencial o 

desenvolvimento da habilidade EF07GE12 – Comparar unidades de conservação existentes no 

Município de residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  

Observe, no quadro a seguir, como as habilidades previstas para este bimestre estão 

associadas aos objetos de conhecimento e aos capítulos do Livro do Estudante 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Unidade 3 
Capítulo 8 

Ideias e concepções sobre a 
formação territorial do Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de 
comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da 
formação territorial do Brasil. 

Unidade 3 
Capítulos 7 e 8 

Mapas temáticos do Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações 
demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando 
padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

Unidade 3 
Capítulos 7 e 8 

Biodiversidade brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais 
no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 
(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas 
de Araucária). 

Unidade 3 
Capítulo 8 

Biodiversidade brasileira 

(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no 
Município de residência e em outras localidades brasileiras, com 
base na organização do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Propiciar a compreensão dos processos mais gerais da natureza não é somente uma ação 

pedagógica à parte nos estudos geográficos. Sabe-se que as atividades humanas se dão sobre tais 

processos e que, se eles não as determinam, estabelecem o escopo físico de suas ações. Além disso, 

as consequências das ações humanas na natureza ocorrem igualmente sob o regime das leis naturais, 

ainda que a desequilibrem. 

Antes de detalhar os sistemas naturais no Brasil, revise com os estudantes os princípios das 

dinâmicas naturais trabalhados no 6º ano, como, por exemplo: a formação do relevo e dos solos 

como resultado de agentes internos (geológicos) e externos (climáticos); a radiação solar, a pressão 

atmosférica, a maritimidade, a vegetação e o relevo como fatores determinantes do clima; e os 

regimes de chuvas, a declividade e a sedimentação atuando na velocidade dos rios. 
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Nesse enfoque, as informações sobre cada bacia hidrográfica, região climática ou bioma são 

colocadas sob a perspectiva da habilidade EF07GE11 – Caracterizar dinâmicas dos componentes 

físico-naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, 

Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária. Especialmente no caso dos biomas, a 

construção da identidade se dá por meio da combinação específica de todas as variáveis naturais, 

cujo resultado mais aparente é a vegetação. Diante da compreensão das características típicas de 

cada bioma, os estudantes terão condições de identificar o que é processo natural e o que é impacto 

ambiental, para, então, pensarem formas menos danosas de ocupação do solo. 

Com o objetivo de promover um trabalho interdisciplinar, pergunte a eles o que estão 

aprendendo em Ciências. Embora esse componente também se utilize de abordagens geográficas 

para estabelecer relações espaciais entre eventos, enumere apenas fenômenos estritamente físicos, 

químicos ou biológicos, como uma espécie animal, a qualidade do ar, o processo de fotossíntese, o 

desenvolvimento de sucessões ecológicas e doenças causadas pela má qualidade da água. 

Peça aos estudantes que se reúnam em duplas e escolham um fenômeno relacionado ao 

universo de Ciências para estudar. Ajude-os, com o professor de Ciências, a investigar quais são as 

condições naturais ideais para a existência do objeto escolhido. Após o registro dessas condições, 

como o tipo de clima, de relevo ou de solo, os movimentos das massas de ar ou a continentalidade, 

solicite-lhes que assinalem, em mapas disponíveis no livro, as áreas mais prováveis para a 

distribuição espacial do objeto estudado. 

Em momento posterior, proponha aos estudantes que investiguem mais a fundo a 

distribuição do fenômeno e analisem em que medida ela coincide com as hipóteses de localização 

apresentadas anteriormente. Peça-lhes ainda que confeccionem um mapa com a distribuição 

espacial de seu objeto de estudo, com base em um mapa já existente ou nas localizações que 

obtiveram. A escala sugerida é a de um mapa do Brasil, mas eles também podem trabalhar com uma 

abrangência regional, estadual ou municipal. 

Além da apresentação dos resultados finais, oriente os estudantes a descrever o percurso de 

suas descobertas, desde a escolha do objeto, passando pelo conhecimento de suas causas, até o 

entendimento de sua ocorrência no espaço geográfico. Isso implica, também, evidenciar as 

dificuldades e as limitações de seus estudos. 

A definição do que é a Geografia está vinculada, frequentemente, ao estudo da relação entre 

sociedade e natureza. Essa perspectiva está associada à utilidade da Geografia desde seu surgimento, 

em vista da aplicação dos conhecimentos sobre natureza e cultura necessários à ocupação de novos 

territórios. No decorrer das caracterizações dos meios físicos, explore com os estudantes os 

interesses suscitados pelo conhecimento dos recursos naturais e que têm esse viés da conquista. Não 

obstante, a disputa por recursos naturais e vantagens do espaço físico está na raiz de muitos 

conflitos políticos e guerras, e essa busca por poder também é passível de verificação na escala da 

cidade ou do bairro onde eles vivem. 
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Por outro lado, no decorrer do estudo dos objetos de conhecimento do bimestre, são 

diversas as atividades do Livro do Estudante e as situações de aprendizagem que sugerem 

dependência ou descontrole das ações humanas diante dos fenômenos naturais. Demonstre que a 

ideia de domínio da natureza é um traço cultural da civilização ocidental, bem como o 

reconhecimento do descontrole perante reações catastróficas da natureza transformada é algo 

muito recente em nossa história. Isso favorecerá a compreensão das dificuldades enfrentadas na 

implantação das UCs, as quais serão evidenciadas pelo desenvolvimento da habilidade EF07GE12 – 

Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em outras localidades 

brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

A fim de reforçar o engajamento dos estudantes nas aulas, crie, no mural da sala ou em um 

documento virtual compartilhado, uma lista de situações que evidenciem as influências da natureza 

sobre o ser humano. Deixe bem claro que eles poderão preenchê-la durante todo o bimestre e, ao 

final deste período, promova uma discussão dessa lista no contexto dos conteúdos abordados. O 

intuito é conscientizar os estudantes sobre a dependência que temos dos processos naturais, mesmo 

com a evolução tecnológica e as diversas intermediações entre natureza e vida cotidiana nos espaços 

urbanos. Essa também é uma oportunidade de demonstrar como sofremos os efeitos dos 

desequilíbrios provocados nos processos naturais. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, já é prevista a habilidade de observação da 

paisagem, geralmente com o objetivo de distinguir paisagens naturais de culturais e verificar o grau 

de transformação das primeiras. Após um contato mais aprofundado com as formas de produção do 

espaço, desde seus aspectos físicos até seu conteúdo técnico-científico-informacional, cresce o 

potencial de as paisagens revelarem mais aspectos de seus processos naturais e sociais. Verifique 

com os estudantes como está essa habilidade de extrair ideias a partir do que percebem com os 

sentidos. 

Mostre a eles uma foto da paisagem de um lugar de que você tem conhecimento detalhado e 

peça-lhes que descrevam o que observam nela, com destaque para os seguintes pontos: 

• palavras às quais a paisagem remete (resposta pessoal);  

• clima do lugar;  

• relevo e vegetação (como esses fatores podem afetar a vida das espécies ali residentes, 
inclusive a humana, se houver); 

• questões sociais e ambientais. 

Solicite aos estudantes que apresentem suas respostas à classe e ajude-os a identificar aquilo 

que pode variar conforme o ponto de vista e o que se pode afirmar com toda certeza. Demonstre 
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como eles fizeram afirmações pertinentes ao que ocorre naquele lugar e, por outro lado, como suas 

observações diretas contiveram limitações e, por isso, precisam ser confirmadas em procedimentos 

científicos. Depois de explicitar os passos necessários para essa tarefa, proponha-lhes que façam esse 

mesmo exercício com as imagens do livro didático, ou seja, que primeiramente as observem sem 

consultar o texto e, depois, leiam o texto como um procedimento científico para atestar verdades 

sobre aquelas paisagens. 

Com relação às paisagens aqui abordadas, referimo-nos simplesmente a recortes do espaço 

disponíveis para a apreciação, o que não se restringe a fotos ou observações in loco. Os mesmos 

exercícios podem ser aplicados, por exemplo, a imagens de satélite, mapas, desenhos e paisagens 

sonoras, pois todos consistem em recortes. A ideia de que a paisagem é um exemplar único de 

processos maiores auxilia na compreensão do que ocorre nas diversas macrodivisões do espaço 

brasileiro, as quais são mostradas em mapas temáticos do Livro do Estudante. Assim, é importante 

que, além de serem apresentados às macrodivisões por meio de exemplares de paisagens, os 

estudantes apreendam regionalizações mais amplas de modo progressivo e planejado. 

O objetivo principal é que a contemplação atenta da paisagem lhes permita construir o 

próprio conhecimento, de modo que a caracterização das dinâmicas dos componentes físico-naturais 

no território nacional seja, de fato, uma habilidade, e não uma passiva compilação de informações. É 

o que prevê a habilidade EF07GE11 – Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no 

território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, 

Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Considerando-se as aplicações da Geografia previstas para os anos anteriores, é provável 

que, no 7º ano, os estudantes já tenham adquirido a habilidade de localizar fenômenos no mapa. 

Para avançarem nessa leitura, provoque-os a correlacionar informações de um mesmo mapa ou de 

mapas diferentes.  

A título de exemplo, no primeiro caso, eles podem identificar maior ou menor declividade, 

dependendo da proximidade entre as cotas de altitude de um mapa hipsométrico; relacionar a 

variação de umidade dos tipos climáticos com a distância do mar; ou estabelecer correspondência 

entre o tamanho de uma bacia hidrográfica e o número de afluentes do rio principal. No segundo 

caso – de correlação entre mapas diferentes –, é possível, por exemplo, comparar o mapa de massas 

de ar com o da previsão do tempo, a fim de verificar como os padrões climáticos se efetuam no 

tempo; associar o mapa-múndi de riscos de deslizamento de terra com mapas de relevo e níveis de 

precipitação; ou concluir, pela comparação entre o mapa de biomas e o de Unidades de 

Conservação, que certos biomas têm mais UCs do que outros, em partes, em razão do índice de 

áreas já devastadas pela ocupação humana. 

O cruzamento de informações dos mapas (habilidade EF07GE09 – Interpretar e elaborar 

mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas 

e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias 

espaciais) é, por si só, uma maneira de representar as dinâmicas naturais, como previsto pela 
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habilidade EF07GE11 – Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, 

bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos 

e Matas de Araucária). 

Caso os estudantes demonstrem dificuldades na interpretação de mapas prontos, a 

elaboração de mapas pode ser outra via de apreensão de relações espaciais, sobretudo em exercícios 

que envolvam o mapeamento de fenômenos escolhidos por eles. Nessa ótica, colocar o objeto de 

estudo no mapa faria parte de sua argumentação sobre o entendimento da ocorrência do fenômeno 

no próprio espaço geográfico. 

Sugira aos estudantes que confeccionem, em papel vegetal, dois mapas: um dos climas do 

Brasil e o outro dos biomas, com base nos mapas presentes nos capítulos 7 e 8 do Livro do 

Estudante, respectivamente. Peça-lhes que sobreponham um mapa ao outro para identificar as áreas 

coincidentes e as não coincidentes (um terceiro mapeamento fica a seu critério). 

Se possível, realize esta atividade antes de iniciar a descrição dos biomas, para que os 

estudantes possam compreender um dos fatores determinantes na divisão deles. Solicite-lhes que 

reservem uma parte do caderno para responder a dois questionamentos principais no decorrer das 

aulas em que os biomas serão apresentados: 

1. Que relações podem ser estabelecidas entre os climas principais dos biomas e as características 
de suas paisagens? 

2. Nas áreas que não coincidem com os climas principais, que outros fatores ajudam a manter as 
características principais de cada bioma? 

A questão ambiental é mais um exemplo de objeto de estudo da Geografia cuja abordagem 

requer um conhecimento do público da escola, pois singularidades regionais, diferenças sociais, 

influências culturais, entre outros fatores, interferem na sensibilização ao tema. A questão é 

realmente vista como um problema? Há uma percepção de como os impactos ambientais afetam o 

cotidiano? O sentimento de impotência diante de processos tidos como irreversíveis leva à 

complacência e, por conseguinte, ao desinteresse? Ou, de modo diverso, há um senso crítico e 

posturas afirmativas a esse respeito? 

O envolvimento com situações de aprendizagem que abrangem o meio ambiente depende, 

por vezes, de uma avaliação mais cuidadosa, por exemplo, por meio de atividades que envolvam 

discussões do tema sob diferentes perspectivas. Não obstante, alguns adolescentes, por necessidade 

ou senso de responsabilidade socioambiental, estão familiarizados com novas maneiras de 

reaproveitamento, economia compartilhada, práticas de consumo consciente e outras ações em prol 

da sustentabilidade, geralmente ligadas à tecnologia. Seria interessante inventariar as práticas 

culturais ambientalistas já presentes na vida deles, direta ou indiretamente. 

Neste bimestre, com o intuito de se entender o espaço físico brasileiro, são realizadas 

análises de como as ações humanas provocam transformações em suas dinâmicas naturais. Em uma 

perspectiva ecológica, os estudantes precisam identificar como a mudança em um dos elementos de 
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um ecossistema ou bioma provoca reações em cadeia nos demais, o que requer, mais uma vez, o 

estabelecimento de relações. Esses procedimentos são previstos nas habilidades 7 e 8 do 

componente Ciências da Natureza, o qual pode oferecer um suporte interdisciplinar: 

• 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. 

• 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. 

Quanto à dimensão e ao grau dos impactos, é necessário verificar como o avanço das 

atividades predatórias suplanta o tempo de regeneração de cada sistema natural. Outro movimento 

regenerativo parte das iniciativas ambientais regulamentadas pelo Estado, com o suporte da 

sociedade civil, o que a habilidade EF07GE12 ajuda a compreender ao Comparar unidades de 

conservação existentes no Município de residência e em outras localidades brasileiras, com base na 

organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Vale ressaltar que esse campo 

de investigação não se encerra na relação entre economia e ambiente, envolvendo, em algum 

momento, forças políticas conflituosas. Uma avaliação completa da questão exige a inclusão da 

política como definidora do espaço geográfico. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Nos tópicos anteriores, apresentou-se uma didática que inclui, de antemão, a preocupação 

com a gestão da sala de aula. Ao se organizar os objetos e as habilidades em sequências de 

aprendizagem, visa-se envolver os estudantes em um aprendizado que faça sentido. Por exemplo: a 

habilidade EF07GE12 – Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e 

em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) – depende do exercício da habilidade EF07GE11 – Caracterizar dinâmicas dos 

componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 

(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária) –, que, por sua vez, 

se inicia com atividades ligadas à habilidade EF07GE09 – Interpretar e elaborar mapas temáticos e 

históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do 

Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

No entanto, é fundamental que as metodologias de aplicação sejam bastante diversificadas, 

para que a frequente remissão a conteúdos anteriores se dê no nível da aprendizagem, sem entediar 

o público. Essas diretrizes podem parecer trabalhosas demais ou até mesmo inviáveis em um 

primeiro momento, mas, se houver, antes do início do bimestre, um planejamento que defina bem 

os objetivos e preveja a diversificação das ações pedagógicas, suaa execução posterior será mais fácil 

e terá maior adesão dos estudantes. 
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Há de se considerar que a adequação metodológica em um componente será colocada em 

questão se a equipe escolar não trabalhar com alguns objetivos em comum. É possível que as turmas 

percebam a incoerência entre os professores e isso se reflita na desorganização do aprendizado, não 

apenas por não haver um alinhamento de metas, mas também por, às vezes, não se observar objetos 

de conhecimento e habilidades semelhantes entre os componentes. Como já demonstrado no caso 

das disciplinas de História e Ciências da Natureza, existe espaço no currículo para ações 

interdisciplinares e para a aplicação de projetos integradores que coloquem os estudantes em 

movimento e favoreçam a autonomia no aprendizado. Isso se mostra bastante útil para a gestão da 

sala de aula, tendo em vista a ineficácia que as aulas expositivas vêm apresentando perante o perfil 

dos novos estudantes. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

É provável que os estudantes já tenham familiaridade com a leitura de paisagens, a 

localização de informações nos mapas e a descrição de consequências do uso de recursos naturais. A 

novidade deste bimestre é, principalmente, a habilidade de estabelecer relações entre fenômenos e 

informações dos mapas, além de uma primeira abordagem ao conceito de região – não com relação 

ao termo diretamente, que será definido no 4º bimestre, mas à noção de identidade espacial 

resultante da combinação de elementos (como nos biomas). Por isso, em vez do acúmulo de 

informações, optou-se por priorizar a avaliação das habilidades, pois catalogar dados a partir do 

reconhecimento de diferenças, embora também possa ser considerado uma habilidade, é mais 

apropriado a etapas anteriores do aprendizado. 

Outros conhecimentos trazidos pelos estudantes seriam aqueles advindos de suas vivências. 

Vale ressaltar que a intenção de convocá-los para realizar observações pessoais, especialmente nesta 

fase de aprendizado, ultrapassa a mera sensibilização, não se tratando, portanto, de um momento 

desassociado das análises objetivas. O próprio conhecimento científico parte de dados sensoriais, 

observados diretamente ou por instrumentos, e de impressões para chegar a um entendimento do 

mundo. Refazer esse caminho no ensino de Geografia seria um modo de não pular etapas, 

propiciando aos estudantes um aprendizado mais sólido e uma maior participação nas aulas, seja ao 

compartilhar suas impressões, seja ao realizar práticas inspiradas na pesquisa científica. 

 

6. Fontes de pesquisa para o uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• Comitês de Bacias Hidrográficas. Disponível em: <http://www.cbh.gov.br>. Acesso em: 3 
out. 2018. 

http://www.cbh.gov.br/
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Nesse site, pertencente à Agência Nacional das Águas, há informações sobre o 

funcionamento da divisão administrativa dos Comitês de Bacias Hidrográficas, além de mapas com 

todos os comitês do Brasil (por estado) e o endereço de suas respectivas páginas na web, quando 

disponíveis. 

• TV Escola – site. Disponível em: <https://tvescola.org.br/tve/home>. Acesso em: 3 out. 
2018. 

No site da TV Escola, cujo aplicativo pode ser instalado gratuitamente no smartphone, os 

usuários podem acessar o canal ao vivo e uma grande videoteca, organizada em diferentes 

categorias. No que concerne às unidades temáticas deste bimestre, sugere-se a série “Consciência 

Ambiental”.  

• Unicamp – Universidade Estadual de Campinas. Biblioteca Digital de Ciências. Disponível 
em: <http://www.bdc.ib.unicamp.br>. Acesso em: 3 out. 2018. 

Nessa plataforma, aberta a contribuições de universitários e professores, os objetos 

educativos são organizados em sequências didáticas. Há materiais pertinentes às dinâmicas naturais 

e uma série específica sobre biomas. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Glossário ambiental escolar 

Tema A linguagem dos estudos ambientais 

Problema central 
enfrentado 

Universo semântico da Geografia 

Produto final 
Glossário ilustrado (publicação impressa e digital para a utilização da escola e do público em 
geral) 

Justificativa 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, ocorre uma mudança impactante no processo de 

ensino e aprendizagem. Se antes os estudantes eram expostos a metodologias que privilegiam o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas básicas, sem necessariamente entrar em detalhes de 

cada área do conhecimento, agora, eles se deparam com uma grande carga de novos termos, 

conceitos, categorias e classificações.  

A fim de avançar com cuidado no universo semântico da Geografia, mais especificamente no 

que diz respeito aos vocábulos relacionados aos estudos ambientais, sugere-se a elaboração de um 

glossário ilustrado, feito por estudantes e para estudantes. Desse modo, além de se apropriarem dos 

conceitos estudados por meio de uma atividade prática, eles poderão contribuir efetivamente com o 

restante da escola, as próximas turmas de 7º ano e o público em geral, ao disponibilizar o glossário 

para consulta, em formato impresso e/ou digital. 

https://tvescola.org.br/tve/home
http://www.bdc.ib.unicamp.br/
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Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visuomotora, 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. 

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• 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. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

• Conhecer conceitos e termos relacionados ao meio ambiente. 

• Valorizar a responsabilidade pelo próprio conhecimento. 

• Exercitar habilidades ligadas ao trabalho colaborativo. 

• Elaborar um material útil para a comunidade escolar e o público em geral. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia Biodiversidade brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no 
território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 
(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de 
Araucária). 

Língua 
Portuguesa 

Léxico/morfologia 
(EF07LP03) Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas 
com os prefixos e sufixos mais produtivos no português. 

Relação entre textos 
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em 
diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a confiabilidade. 

Consideração das condições 
de produção de textos de 
divulgação científica 

Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração 
de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de 
campo, produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de 
divulgação científica, artigo de opinião, reportagem científica, verbete de 
enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa, infográfico, 
relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de 
campo, tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver 
a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um 
formato mais acessível para um público específico ou a divulgação de 
conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de campo realizados. 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição 

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação 
do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 
artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, 
infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento, 
relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, 
considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros 
em termos de suas construções composicionais e estilos. 

Arte 

Elementos da linguagem 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 
linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 
etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

Duração 

De seis a oito semanas. 

Materiais necessários 

• Dicionários de português, glossários da área ambiental e livros que envolvam as 
expressões utilizadas no projeto 

• Bancos virtuais de imagens 

• Softwares de texto e edição 

• Plataforma de blog 

• Impressora 
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Desenvolvimento 

Antes da descrição das etapas, vale ressaltar que o objetivo deste trabalho é desenvolver um 

material didático para a própria escola. Por isso, verifique antecipadamente com a Direção se há 

efetivo interesse em adotá-lo para consultas, o que implicará a necessidade de suporte material e 

financeiro para a impressão de exemplares para a biblioteca e, eventualmente, para as salas de aula 

do Ensino Fundamental. Acredita-se que o envolvimento coletivo motivará os estudantes para a 

realização do projeto. 

Etapa 1 – Sensibilização ao problema e levantamento de termos 

Sem revelar a intenção do projeto, peça aos estudantes que listem termos relacionados à 

temática ambiental que, no decorrer das aulas, não conseguiram compreender.  

Leve-os à biblioteca e, depois, à sala de informática (caso a escola disponha desse espaço) 

para que tentem descobrir o significado dos termos listados (uma ideia é dividi-los entre os 

estudantes). Peça-lhes que exponham oralmente o que descobriram e, também, as dúvidas que 

permaneceram. Pergunte aos estudantes o que poderia ser feito para facilitar o aprendizado 

daquelas expressões e anote as respostas na lousa. Apresente, então, a proposta deste projeto 

integrador, destacando sua utilidade e contribuição às turmas dos próximos anos. 

Etapa 2 – Planejamento de trabalho 

O ideal é compilar as listas de todas as turmas de 7º ano, com vistas a um resultado 

colaborativo e ao intercâmbio de ideias. Para a lista final, estabeleça com os estudantes também a 

inclusão de expressões que não foram citadas e têm compreensão mais consolidada entre eles. Para 

essa escolha, podem-se adotar critérios como a frequência com que aparecem no Livro do Estudante 

ou nas aulas ou a importância do fenômeno nas dinâmicas naturais e socioambientais. 

Como a criação desse material não está vinculada somente a uma pessoa ou a um pequeno 

grupo, uma constante intermediação do professor será necessária. Para dinamizar o trabalho, separe 

os estudantes em dois setores: um que trabalhará com o texto e o outro que se ocupará da seleção 

ou elaboração de imagens. Para o glossário digital, é possível pensar em outros materiais, como 

vídeos e canções. Mesmo trabalhando separadamente, as imagens precisam estar coerentes com o 

texto e vice-versa. 

Etapa 3 – Compilação 

Essa etapa tende a ser mais demorada, ocupando duas ou três aulas de Geografia, Língua 

Portuguesa ou Artes. Peça ao setor de texto que pesquise, em diferentes fontes (dicionários, 

glossários, livros etc.), as expressões definidas nas etapas anteriores, com o intuito de comparar os 

resultados, esforçando-se para elaborar definições que sejam acessíveis ao público-alvo e adequadas 

aos conceitos de Geografia relacionados às dinâmicas naturais e aos impactos ambientais. Ressalte 

que uma mesma palavra pode ter diferentes significados e, portanto, solicite aos estudantes que 

selecionem o mais adequado ao contexto em questão. Mostre-lhes também que, em certos casos, a 
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compreensão dos termos na forma primitiva (erosão) acaba por favorecer o entendimento do 

fenômeno expresso em sua forma derivada (processos erosivos). 

Ajude o setor de artes a descobrir plataformas virtuais com licenças livres para o uso de 

imagens que possam ser reproduzidas sem a cobrança de direitos autorais. Instigue os estudantes a 

buscar soluções criativas, como usar fotos tiradas por eles mesmos, produzir montagens e criar 

desenhos à mão livre ou no computador. Deixe-os à vontade para encontrar as próprias maneiras de 

ilustrar o glossário, desde que sejam coerentes com as definições e adequadas aos materiais 

impresso e digital (este último permite recursos multimídia). 

Etapa 4 – Produção do rascunho 

Embora o critério para verificar a acessibilidade do texto ao público-alvo seja o entendimento 

dos próprios estudantes participantes, peça-lhes que averiguem se outros jovens compreendem as 

definições que eles estão elaborando. Solicite ao setor de texto que envie a definição de cada termo 

já elaborada para o setor de artes, que, com base nesse rascunho, terá de elaborar propostas de 

diagramação das imagens e apresentá-las às equipes de artes das outras turmas. Como a produção 

do material envolverá todas as turmas de 7º ano, é importante que o modelo final seja pensado e 

aprovado em conjunto. Além disso, ajude os estudantes a investigar a disponibilidade de softwares 

livres de edição. Dê abertura a eles nessa busca pela melhor ferramenta, a fim de valorizar seus 

conhecimentos em tecnologia. 

Etapa 5 – Revisão e diagramação 

Os professores de Português e de Artes podem contribuir com as etapas de revisão do texto 

e diagramação do material, quando os termos e as imagens correspondentes serão organizados, 

compondo o produto final. A diagramação deve ser pensada de modo a atender o formato decidido 

para a impressão do material e sua disponibilização em um site. 

Etapa 6 – Impressão e publicação em site 

Com o material pronto, é necessário realizar a sua impressão. Discuta com os estudantes os 

possíveis formatos para a impressão do material, permitindo-lhes que contribuam para essa decisão 

Além disso, verifique as sugestões deles sobre como organizar o glossário virtual na internet 

(apenas um artigo em PDF, um blog organizado por índice alfabético ou outras estratégias). 

O material impresso ficará à disposição na escola e poderá ser utilizado pela comunidade 

escolar. Quanto ao blog, a escola poderá entrar em contato com outras instituições de ensino para 

divulgar o trabalho e incentivar os docentes a utilizar o glossário. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

A finalidade desse projeto é criar uma ferramenta de aprendizagem sem exigir conhecimento 

prévio dos temas abordados. Acredita-se que o aprendizado dos estudantes se dará durante a 

produção do material e, no decorrer das etapas, será possível avaliar a colaboração de cada um 

deles.  

Atente-se a eventuais casos de plágio no texto e inclua, em algum momento da exposição do 

projeto, uma explicação sobre essa prática, pois se trata de crime. Verifique se os estudantes 

realmente elaboraram sínteses originais, e não definições idênticas às de suas fontes. O professor de 

Língua Portuguesa pode explicar como se fazem adaptações, paráfrases ou citações de acordo com 

as normas da ABNT. 

Em caso de uma avaliação mais formal, você pode observar o desempenho individual dos 

estudantes nas etapas e os resultados coletivos obtidos nelas. No entanto, convém lembrar que o 

objetivo principal do projeto é solucionar o problema inicial e exercitar as habilidades. Por isso, a 

função maior da avaliação durante a atividade será ponderar sobre a necessidade de ajustes nos 

procedimentos ou no tempo do projeto, com vistas a um resultado satisfatório. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Ministério do Meio Ambiente. Glossário. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/glossario>. Acesso 
em: 3 out. 2018. 

Esse modelo de glossário pode inspirar aquele que deverá ser elaborado pelos 

estudantes, resguardadas as diferenças na escolha dos termos e no nível de aprofundamento 

técnico. Além disso, trata-se de uma fonte confiável a ser consultada no decorrer do projeto, 

visto que se refere a uma página oficial do Estado. 

• SILVA, Fablinne Marani Pereira. Glossário escolar: uma construção do estudante. 2015. 
Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 
Disponível em: 
<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16762/1/GlossarioEscolarConstrucao.
pdf>. Acesso em: 3 out. 2018. 

Exemplo de experiência envolvendo a elaboração de glossário escolar por estudantes. Além 

de conter uma base teórica sobre o aprendizado das palavras, pode suscitar ideias para a adaptação 

de algumas etapas ou a condução do projeto sugerido neste plano de desenvolvimento. 

 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/glossario
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16762/1/GlossarioEscolarConstrucao.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16762/1/GlossarioEscolarConstrucao.pdf

