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Título: Explorando áreas verdes 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos fazem uma exploração panorâmica das paisagens vegetais 

de nosso país. Será dada ênfase para a realização de atividades que favorecem o exercício da descrição 

do aspecto da vegetação e serão trabalhados o reconhecimento e a diferenciação de vegetação arbó-

rea, de herbáceas, de plantas rasteiras e epífitas. 

Objetivos de aprendizagem 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção da cobertura 

vegetal para a manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, dos cursos de água e da quali-

dade do ar atmosférico. 

Reconhecer diferentes aspectos dos vegetais. 

Identificar vegetais que podem ser considerados árvores, arbustos, epífitas ou plantas rastei-

ras. 

Analisar imagens de paisagens, diferenciando-as em relação ao aspecto da vegetação e elabo-

rando textos descritivos que indiquem os aspectos observados.  

Construir uma representação gráfica de alguns dos biomas encontrados no Brasil.  

Identificar a localização de diferentes parques nacionais em nosso país. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis. 

• Textos que apresentem os tipos e as características da vegetação existentes no Brasil 
(Mata Atlântica, Pampas, Floresta Amazônica, Caatinga, Pantanal, Cerrado, Mata de Arau-
cárias, Mangue).  

• Imagens de diferentes paisagens naturais com vegetação diversificada (Mata Atlântica, 
Pampas, Floresta Amazônica, Caatinga, Pantanal, Cerrado, Mata de Araucárias, Mangue). 

• Imagens da vegetação de parques nacionais brasileiros. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: individual e em pequenos grupos.  

1ª atividade: atividade em pequenos grupos com 10 minutos de duração 

Traga para esta aula textos que informem sobre as características e a diversidade da 

vegetação existente no Brasil (procure representar a Mata Atlântica, os Pampas, Floresta 

Amazônica, Caatinga, Pantanal, Cerrado, Mata de Araucárias, Mangue). Você pode encontrar 

textos sobre o assunto em: <www.todamateria.com.br/vegetacao-do-brasil/>; <http:// 

brasilescola.uol.com.br/brasil/os-tipos-vegetacao.htm>; <http://escolakids.uol.com.br/ 

vegetacao-do-brasil.htm> (acessados em: 19 jan. 2018). Organize os alunos em trios e peça a cada 

grupo que leia os textos. A ideia é que, enquanto um aluno faz a leitura de um parágrafo em voz alta, 

o restante do grupo elabora um esquema que resume as principais ideias daquele parágrafo.  

2ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de duração 

Para esta etapa da aula, você deve providenciar com antecedência diferentes imagens de 

paisagens naturais do Brasil: Mata Atlântica, Pampas, Floresta Amazônica, Caatinga, Pantanal, Cer-

rado, Mata de Araucárias, Mangue. Entregue uma imagem para cada grupo, que deve analisá-la. 

Cada trio deverá identificar os diferentes vegetais existentes no trecho da vegetação mostrado 

na imagem, apontando, quando visíveis, as árvores, os arbustos, as plantas herbáceas, a vege-

tação rasteira e as plantas epífitas. 

3ª atividade: atividade individual com 10 minutos de duração 

Com base nos textos que leram na 1ª atividade, convide os alunos a escrever um pequeno 

texto, descrevendo a vegetação da imagem que analisaram.  

4ª atividade: atividade em pequenos grupos com 10 minutos de duração 

Em seguida, solicite aos grupos de alunos que apresentem o resultado de seu trabalho para a 

classe, que poderá fazer comentários a fim de complementar as informações apresentadas pelos co-

legas. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: organize a classe em duplas. Cada dupla deverá fazer uma pesquisa sobre um 

parque nacional do Brasil e trazer o material bibliográfico encontrado para compartilhar com os cole-

gas em sala de aula. Peça-lhes que tragam imagens que mostrem a vegetação que pode ser encontrada 

no parque pesquisado. 
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Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos (grandes e pequenos).  

1ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração  

Organize uma roda de conversa para que os alunos exponham o material que encontraram em 

suas pesquisas sobre parques nacionais. Solicite a cada dupla que apresente, brevemente, aos colegas 

imagens que evidenciam o aspecto da vegetação do parque nacional pesquisado. 

2ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de duração  

Solicite aos alunos que façam, em duplas, uma ficha de descrição do parque nacional que pes-

quisaram. A ideia é que eles comecem a se apropriar da escrita de textos descritivos. Você pode apre-

sentar aos alunos o modelo de ficha de descrição a seguir, o qual pode servir como guia para a descri-

ção do parque nacional que será apresentado. 

 

 

Nome do parque: ____________________________________________________________ 

Localização (cidade e estado): __________________________________________________ 

Aspecto da vegetação: ________________________________________________________ 

Curiosidades do local pesquisado: _______________________________________________ 

 

 

3ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração 

Por fim, convide os alunos a fazer, na sala de aula, o mural “A vegetação nos parques nacio-

nais”. Eles deverão incluir no mural as fotos que obtiveram na pesquisa bibliográfica, assim como as 

fichas descritivas que acabaram de fazer sobre o parque pequisado. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: os alunos podem fazer mais pesquisas de imagens para complementar o mural 

e desenvolver os textos descritivos necessários para acompanhar as novas fotos. 
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Aferição de aprendizagem 

Ofereça diferentes imagens de paisagens naturais para que os alunos as descrevam. Enquanto 

os alunos escrevem as descrições dos aspectos das vegetações retratadas nas fotografias, verifique se 

eles observam as imagens em detalhes antes de descrevê-las. Confira a riqueza de detalhes presente 

em suas descrições. Aproveite, assim, a oportunidade para avaliar a maneira como os alunos estão se 

apropriando da escrita de textos descritivos e o domínio que têm para classificar os vegetais, como 

epífitas, árvores, arbustos, etc. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Faça um desenho para representar o aspecto da vegetação de uma paisagem que você estudou. 
Em seu desenho procure indicar, com setas, as árvores, as plantas herbáceas, as plantas rasteiras 
e as plantas epífitas. 
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2. Descreva as características predominantes da vegetação da região onde você mora. Use o modelo 
de ficha de descrição abaixo para desenvolver seu texto. 

 

 

Localização (cidade e estado):___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Aspecto da vegetação: ________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Curiosidades do local pesquisado: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

Gabarito das questões 

1. Desenho do aluno. 

2. Resposta pessoal. 


