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As Unidades de Conservação do estado e do município 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

As mudanças climáticas verificadas mundialmente ao longo das últimas décadas têm colocado 

em evidência a necessidade de conscientização sobre a questão ambiental e da adoção de práticas 

sustentáveis que busquem a diminuição dos impactos ambientais que a sociedade moderna provoca 

na natureza. Nesse sentido, é fundamental para o aprendizado do aluno do 7º ano do Ensino 

Fundamental conhecer e compreender os instrumentos legais para a delimitação de áreas de 

preservação e conservação ambiental no Brasil: a criação de Unidades de Conservação. 

Com o objetivo de promover esse aprendizado, na proposta apresentada por esta sequência 

didática, o aluno deverá desenvolver uma pesquisa, sendo incentivado a buscar, analisar, selecionar e 

sintetizar informações a fim de caracterizar aspectos da história da gestão e biodiversidade de uma 

Unidade de Conservação. Os alunos serão estimulados, ainda, a desenvolver uma consciência 

socioambiental ao reconhecer o valor sociocultural das Unidades de Conservação. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer a presença de Unidades de Conservação do munícipio ou estado da escola. 

• Identificar os diferentes tipos de Unidade de Conservação (APA, Resex, Rebio etc.). 

• Compreender a importância das Unidades de Conservação para a preservação da 
biodiversidade local. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

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). 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Desenvolvimento 

Aula 1 – As Unidades de Conservação do estado 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: em sala de aula. 
Organização dos alunos: organização habitual na primeira parte da aula; e em duplas para a segunda atividade. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha, caderno, cópias da lista das Unidades de Conservação do 

estado. 

 

Inicie a aula levantando, com o auxílio dos alunos, alguns dos principais impactos ambientais 

decorrentes das atividades econômicas no Brasil. Destaque, principalmente, aqueles relacionados ao 

desmatamento e à redução da biodiversidade. Em seguida, questione sobre quais seriam as possíveis 

formas se de garantir a preservação e a conservação do meio ambiente. Mencione a criação das 

Unidades de Conservação (UCs), citando que, no Brasil, desde os anos 2000, existe uma legislação 

específica para a criação e manutenção das UCs, chamada Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC).  

Pergunte aos alunos se eles conhecem alguma Unidade de Conservação, seja por uma visita 

que tenham feito ou por meio da mídia. Em seguida, explique a eles que existem diferentes tipos de 

UC, divididas em dois grupos principais: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

Diga-lhes que as Unidades de Proteção Integral possuem normas mais rígidas e são destinadas 

exclusivamente à pesquisa científica e, em alguns casos, ao turismo ecológico. Nessas áreas, não é 

permitida a construção de moradias nem qualquer tipo de uso e manejo dos recursos naturais para 

atividades de extração, como a caça e a pesca, ou coleta. Já as Unidades de Uso Sustentável permitem 

a presença de moradores e o manejo dos recursos naturais para atividades econômicas sustentáveis. 

Na lousa, anote a lista dos tipos de Unidade de Proteção Integral e de Unidade de Uso 

Sustentável, incluindo suas siglas, que costumam ser muito utilizadas em mapas e em textos 

explicativos: 

Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Sustentável 

Estação Ecológica (Esec) Área de Proteção Ambiental (APA) 

Reserva Biológica (Rebio) Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) 

Parque Nacional (Parna) Floresta Nacional (Flona) 

Monumento Natural (Monat) Reserva Extrativista (Resex) 

Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

 Reserva de Fauna (REFAU) 
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Peça aos alunos que se organizem em duplas. Entregue a cada dupla uma cópia da lista de 

Unidades de Conservação do estado onde vivem. Essa lista pode ser obtida no site do Ministério do 

Meio Ambiente, pesquisando como parâmetro de busca a UF do estado e selecionando, nas categorias 

de manejo, todos os tipos de UC. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-

protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc>. Acesso em: 14 ago. 2018.  

Peça às duplas que organizem uma tabela como a apresentada a seguir, identificando os tipos 

de UC do estado e categorizando-as de acordo com o tipo de manejo: Proteção Integral ou Uso 

Sustentável. 

Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Sustentável 

  

  

  

  

 

Corrija a atividade com os alunos, pedindo às duplas que mencionem os tipos de UC que 

existem no estado, identificando o nome de cada uma delas. Anote as respostas na lousa.  

Converse com a turma sobre a quantidade e variedade das UCs presentes no estado, 

verificando se há maior presença de Unidades de Proteção Integral ou Unidades de Uso Sustentável. 

Aponte se alguma delas estiver localizada no município onde os alunos vivem, perguntando a eles se 

a conhecem e sabem qual é a importância dela para a garantia da biodiversidade e do modo de vida 

local. 

Reserve os minutos finais da aula para explicar aos alunos que, nas próximas aulas, eles 

desenvolverão uma atividade de pesquisa sobre Unidades de Conservação do estado. Para isso, 

organize a sala em quatro grupos, destinando a cada um deles uma Unidade de Conservação a ser 

pesquisada e procurando mesclar unidades de diferentes tipos – Proteção Integral e Uso Sustentável. 

Se possível, selecione para a pesquisa alguma UC próxima ao município da escola e que possa ser 

visitada pelos alunos, conforme proposta da terceira aula desta sequência didática. 

Solicite aos alunos que pesquisem em casa sobre a UC designada ao grupo de que fazem parte 

e que tragam, para a aula seguinte, informações a respeito da fauna, flora e também da história de 

criação da UC selecionada. As fontes a seguir poderão ser indicadas para uma pesquisa inicial: 

• Ministério do Meio Ambiente (MMA). Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs>.  

• Unidades de Conservação no Brasil. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org>.  

• Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Unidades de Conservação. Disponível 
em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros>.  

  

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
https://uc.socioambiental.org/
http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros
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• WikiParques. Disponível em: <https://www.wikiparques.org>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. 

Sugira também aos alunos que busquem materiais impressos a respeito do assunto nas 

bibliotecas a que tenham acesso. 

 

Aula 2 – Pesquisa sobre Unidades de Conservação do estado 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: em sala de aula ou na sala de informática. 
Organização dos alunos: em quatro grupos. 
Recursos e/ou material necessário: lápis, borracha, caderno, lousa, giz, cópia do roteiro do trabalho, materiais 

pesquisados pelos alunos. 

A aula pode ocorrer no laboratório de informática, se possível, para que os alunos 

complementem as pesquisas feitas em casa, buscando outras informações na internet. Caso isso não 

seja possível, a atividade poderá ser realizada na própria sala de aula. 

No início da aula, peça aos alunos que se reúnam nos grupos designados anteriormente. Em 

seguida, peça a eles que digam como foi o processo de pesquisa, se tiveram dificuldades e se 

conseguiram localizar informações diversas sobre as Unidades de Conservação. 

Após essa primeira dinâmica, forneça aos alunos o roteiro de trabalho a seguir. Oriente-os a 

compartilhar os materiais pesquisados com os colegas de grupo para que todos possam identificar e 

sistematizar as informações conforme o roteiro. Sugira a eles que dividam as funções entre os 

membros do grupo para facilitar o trabalho. 

Roteiro do trabalho 

História da criação da UC 
Ano de criação da UC; principais dificuldades durante o processo de sua 
criação; como foi feita a demarcação da área a ser transformada em UC; 
como é a gestão da UC; como foi elaborado seu plano de manejo. 

Objetivos e regras de 
manejo da UC 

Objetivos gerais da UC; normas, restrições para o uso, ações a serem 
desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da UC; integração da UC 
com a vida econômica e social das comunidades vizinhas. 

A fauna e a flora da UC 

Bioma de abrangência da UC; exemplos de espécies da fauna e da flora 
que se encontram na UC; identificar se há espécies específicas da fauna 
e/ou da flora que visam ser preservadas e se há espécies em extinção na 
área da UC. 

Disponibilize algum tempo para que os alunos possam organizar as informações pesquisadas 

e diga a eles que os grupos deverão definir o formato de apresentação do trabalho: cartaz, painel ou 

apresentação de slides digitais, entre outras possibilidades. Esclareça aos grupos que eles deverão 

utilizar materiais complementares na apresentação, como matérias e notícias que abordem a UC e 

imagens que ilustrem a fauna e a flora da área. Informe-os da data de entrega e apresentação dos 

trabalhos. 

https://www.wikiparques.org/
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Aula 3 – Estudo de meio 

Duração: tempo estimado depende do local visitado. 
Local: Unidade de Conservação do município ou estado. 
Organização dos alunos: deverão permanecer juntos durante toda a visita. 
Recursos e/ou material necessário: lápis, borracha, caderno, pranchetas, câmera fotográfica. 

A realização de uma visita a uma Unidade de Conservação servirá para aprofundar o 

aprendizado dos alunos sobre a importância e o alcance das UCs em relação à preservação do meio 

ambiente. Além disso, poderão incorporar informações da visita aos trabalhos elaborados durante as 

aulas. Caso não seja possível realizar a visita, reserve a aula para que os alunos possam finalizar os 

trabalhos.  

Entre em contato previamente com a UC a ser visitada e verifique a possibilidade de os alunos 

realizarem uma visita guiada. Caso isso não seja possível, faça uma pesquisa sobre a unidade e organize 

um roteiro de observação, listando os pontos da área que devem ser explorados. Verifique também se 

há a possibilidade de entrevistar um dos gestores da UC com os estudantes.  

Oriente os alunos a levar cadernos ou pranchetas para esse estudo de campo, anotando 

informações importantes e, se possível, fotografando a fauna, a flora e os demais aspectos que 

considerarem importantes. 

Informe o guia, monitor ou gestor do parque sobre os objetivos dos trabalhos dos estudantes 

e solicite a ele que aborde esses temas durante a visita. Ao caminharem pela UC, aponte aos alunos 

alguns aspectos, como a presença ou ausência de infraestrutura para visitantes (placas de sinalização 

e informação, banheiros públicos, lixeiras), visando identificar as condições da UC. Chame a atenção 

dos alunos para as espécies de plantas e animais que caracterizam o bioma local.   

Se possível, separe uma parte da visita para uma roda de conversa dos alunos com o guia, 

monitor ou gestor da unidade. Estimule-os a fazer perguntas que os auxiliem na realização do trabalho 

e sobre outras questões de seu interesse. 

 

Aula 4 – Apresentação dos trabalhos e comparação entre unidades 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: em sala de aula. 
Organização dos estudantes: em um semicírculo, para a apresentação dos trabalhos e da discussão final. 
Recursos e/ou material necessário: trabalhos elaborados pelos estudantes. 

 

Solicite aos alunos que organizem as carteiras em um semicírculo, de forma que todos 

visualizem bem os trabalhos dos colegas. Estipule um tempo para a apresentação de cada um dos 

grupos. Permita aos alunos que façam perguntas e comentários pertinentes durante as apresentações 

e, ao final de cada uma delas, faça comentários, sintetizando os pontos principais de cada UC e, se 

necessário, complementando as apresentações com informações relevantes. 
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Após as apresentações, realize uma conversa com os alunos sobre o resultado dos trabalhos. 

Peça a eles que comparem os tipos de UC apresentados e que procurem mostrar as principais 

diferenças e semelhanças entre as unidades pesquisadas. Faça alguns questionamentos, como: O que 

há de semelhante nos objetivos de preservação/conservação das UCs? E o que há de diferente? Caso 

os alunos tenham realizado a visita a uma UC, incentive-os a comparar as unidades apresentadas 

àquela que foi visitada. Questione-os a respeito da infraestrutura para visitantes, sobre os objetivos 

de conservação e sobre as condições gerais das UCs. Caso as unidades apresentadas envolvam a 

preservação de biomas diferentes, peça aos alunos que identifiquem qual deles é o mais ameaçado e 

a importância das UCs para a preservação da fauna e da flora do local. Aponte também o papel das 

Unidades de Uso Sustentável para a manutenção do modo de vida de comunidades tradicionais. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender o que são 

as Unidades de Conservação, para que servem e como podem ser classificadas. Verifique esse 

aprendizado por meio da correção da atividade na primeira aula, observando se os estudantes 

identificaram e nomearam corretamente os diferentes tipos de Unidades de Conservação do estado.  

Ao longo das aulas seguintes, a expectativa é que os alunos aprofundem o conhecimento sobre 

algumas Unidades de Conservação do estado, discutindo e sintetizando, em grupos, as informações 

relevantes ao tema. Avalie, durante a produção e apresentação dos trabalhos, se os alunos 

compreenderam todos os objetivos da pesquisa e se participaram ativamente das produções. Na 

última aula, após a apresentação dos trabalhos, aproveite a discussão final da atividade para avaliar o 

aprendizado dos alunos sobre a importância e o papel das Unidades de Conservação do estado para a 

preservação dos biomas locais e também, se for o caso, do modo de vida de populações tradicionais.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale a alternativa que apresenta uma Unidade de Conservação de Proteção Integral: 

a) Reserva Biológica (Rebio). 

b) Reserva Extrativista (Resex). 

c) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

d) Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). 

 

2. Qual é a relação entre Unidades de Conservação de Uso Sustentável e as comunidades 
tradicionais? Explique. 
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Gabarito das questões 

1.  Alternativa a. As demais alternativas apresentam Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

2. Espera-se que os alunos identifiquem que algumas áreas são de uso histórico de comunidades 
tradicionais, que dependem da biodiversidade local para sobreviver. Assim, algumas Unidades de 
Conservação são pensadas para garantir, além da manutenção dessa biodiversidade, a própria 
sobrevivência das atividades que garantem o modo de vida das populações locais. 


