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Título: Os ambientes podem ser modificados? 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, pretende-se que o aluno reconheça a diferença entre os ambientes 

naturais e os modificados e compreendam que as ações dos seres humanos podem alterar os ambien-

tes naturais. Os alunos poderão também reconhecer alguns exemplos de ambientes modificados – um 

bom exemplo são as cidades. Além disso, pretende-se que entendam que as modificações dos ambi-

entes causam consequências que podem afetar diretamente todos os seres vivos que ali habitam. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer o que são ambientes modificados pelo homem e ambientes naturais. 

• Identificar algumas consequências das modificações dos ambientes. 

• Conhecer algumas espécies em risco de extinção no Brasil. 

Objeto de conhecimento 

Seres vivos no ambiente. 

Habilidades 

• Reconhecer alguns exemplos de ambientes modificados e identificar algumas consequên-
cias das modificações dos ambientes. 

A habilidade indicada acima é importante para consolidar a seguinte habilidade da BNCC: 

(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, flores e frutos) e a função 

desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, os demais seres vivos e 

outros elementos componentes do ambiente. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Imagens de ambientes naturais e de ambientes modificados pelo homem. 

• Lápis coloridos ou giz de cera. 

• Papel pardo. 

• Tinta guache.  

• Uma cartolina para cada dupla. 
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Aula 2:  

• Cola. 

• Imagens de animais da fauna brasileira em risco de extinção. Sugestões: ariranha, onça-
pintada, lobo-guará, arara-azul, mico-leão, etc. É importante que as imagens tenham um 
tamanho de 10 cm x 6 cm e que haja uma imagem disponível para cada aluno. 

• Papel cartão ou cartolina cortados em retângulos de 10 cm x 6 cm . 

Desenvolvimento  

Aula 1– Ambientes modificados e conservados 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

A primeira etapa desta aula se dá a partir de conversas entre o professor e os alunos. É crucial 

que o professor ouça os alunos, seja receptivo às suas falas, acolhedor e os instigue a expor seus raci-

ocínios e hipóteses. 

No início da aula, organize os alunos em círculo. Posicione-se ao centro desse círculo e mostre 

aos alunos imagens de ambientes naturais e modificados pelo ser humano. Para o primeiro grupo de 

imagens, traga, por exemplo: uma plantação de cana-de-açúcar, pasto com animais, uma rodovia em 

meio a árvores, um parque industrial com chaminés, uma cidade com prédios e casas, uma floresta 

queimada. Para o segundo grupo, use imagens como: florestas naturais com plantas e animais nativos, 

ilhas e praias intocadas pelo ser humano. Entregue as imagens nas mãos dos alunos e peça que passem 

as imagens pelo círculo observando-as com atenção.  

Após todos os alunos analisarem as imagens, você pode fazer perguntas como: 

• Alguma coisa chamou a sua atenção em alguma imagem? 

• Há imagens semelhantes? Quais? No que são semelhantes? 

• No que algumas imagens são diferentes? 

• Por que vocês acham que o homem modificou esses ambientes? Os alunos poderão trazer 
diferentes respostas, como: para construir casas; para construir cidades; para consegui-
rem comida; entre outras.  

É importante que você acolha as respostas dos alunos e, caso seja necessário, oriente-os de 

forma a observarem as diferenças causadas pela presença de ações dos seres humanos nos ambientes 

modificados. Peça para que reflitam acerca dos ambientes modificados.  

Ressalte que os seres humanos iniciaram essas mudanças para sua sobrevivência, construindo 

lugares seguros (construções) próximo às outras pessoas (cidades) e cultivando plantas e criando ani-

mais para sua alimentação (plantações e pastos). No entanto, é importante expor, também, que o ser 
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humano deve equilibrar suas ações para sobrevivência com ações para conservação de ambientes na-

turais, para preservação de animais e plantas que ali existem. Inicie a discussão perguntando: 

• A ação humana nesses ambientes nos ajuda a sobreviver. Mas, essa ação também pode 
ser ruim? Como? 

Neste momento, o foco da discussão é os alunos entenderem que o desmatamento, a poluição 

e a própria presença do ser humano podem ser prejudiciais aos animais e plantas que viviam ali, além 

de poder trazer malefícios à saúde humana, como é o caso da poluição de rios e do ar. 

Depois, peça aos alunos que escolham um ambiente e façam, individualmente, desenhos na 

folha de cartolina. Numa metade deverão retratar o ambiente natural e na outra o mesmo ambiente 

modificado. Eles poderão usar tinta guache, lápis colorido ou giz de cera. Cole os desenhos dos alunos 

em papel pardo e mostre o resultado das obras como uma grande tela em algum local da escola. 

Aula 2 – Jogo: qual é o animal em risco de extinção? 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

No início da aula, organize os alunos em círculo e se posicione ao centro dele. Use alguns mi-

nutos desta aula para relembrar aos alunos o que foi visto na aula anterior. Se achar pertinente, mostre 

imagens de ambientes modificados e pergunte aos alunos: 

• Qual será o destino provável dos animais que viviam nos ambientes modificados pelo ser 
humano?  

Deixe que os alunos falem o que pensam que ocorre com esses animais. Em seguida, fale que 

é bem provável que, com a modificação do ambiente, os animais percam a sua moradia e, com isso, o 

risco de extinção de uma ou mais espécies é grande. Aproveite o momento para introduzir o assunto 

que é o foco desta aula: a extinção; retomando, dessa forma, a necessidade de preservarmos os am-

bientes naturais. 

Em seguida, entregue aos alunos as imagens, previamente selecionadas, de animais da fauna 

brasileira em risco de extinção e os retângulos de papel cartão ou cartolina. Oriente os alunos a cola-

rem essas figuras no papel. Recolha os cartões e mostre para os alunos as imagens e explique um 

pouco sobre cada um, seus nichos ecológicos (onde vivem, o que comem, como se reproduzem, se 

têm hábitos noturnos ou diurnos, etc.), sensibilizando os alunos sobre o tema. 

Depois, embaralhe os cartões e solicite que cada um dos alunos retire um cartão ao acaso e 

não a mostre aos seus colegas. Em seguida, peça que um aluno vá ao centro do círculo e requisite aos 

outros alunos que façam perguntas a ele para tentarem adivinhar qual animal ele tirou. Quando al-

guém acertar, é a vez de um segundo aluno ir ao centro do círculo e ser interrogado pelos seus colegas, 

até que alguém descubra de que animal se trata. Se você preferir, faça um painel com as imagens e 
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informações, acerca dos animais presentes no jogo, e deixe na lousa para que os alunos consultem 

quando sentirem necessidade. 

Aferição de aprendizagem 

É imprescindível fazer observações e anotações pessoais para sistematizar as informações 

acerca da aprendizagem dos alunos. Esses dados são importantes para determinar não só como os 

alunos estão compreendendo e construindo os conceitos, mas também como os estão relacionando 

com seus conhecimentos prévios. 

Para sua aferição da aprendizagem, avalie a participação dos alunos durante as atividades 

propostas nestas sequências didáticas. Para isso, é importante observar as conquistas e aprendizagens 

procedimentais, vinculadas aos conceitos apresentados. Além disso, avalie os alunos durante as 

atividades propostas e verifique quanto eles assimilaram do conhecimento proposto inicialmente. 

Você poderá também propor a eles itens de autoavaliação que poderão auxiliá-lo no acompa-

nhamento da aprendizagem dos alunos. Na autoavaliação podem constar perguntas como: 

• Como foi a minha participação nas atividades? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• Reconheço ambientes naturais e modificados? 

• Consegui utilizar as informações que o professor ensinou para participar do jogo? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. O lugar em que você mora é um ambiente natural ou modificado? 

2. Marque um X nas frases corretas: 

(    ) Ambientes naturais podem ser transformados pelo ser humano.  

  (    ) Uma plantação é um ambiente natural.  

(    ) Pode existir água em ambientes naturais e modificados.  

(    ) Com o aumento da população, os ambientes se transformam mais depressa.  

(    ) As ações do ser humano podem causar a extinção de animais e plantas 
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Gabarito das questões 

1. O lugar em que os alunos moram muito provavelmente é um ambiente modificado, mesmo que 
ele viva na zona rural. 

2. ( X ) Ambientes naturais podem ser transformados pelo ser humano. 

(    ) Uma plantação é um ambiente natural. 

( X ) Pode existir água em ambientes naturais e modificados.  

( X ) Com o aumento da população, os ambientes se transformam mais depressa.  

( X ) As ações do ser humano podem causar a extinção de animais e plantas. 

 

 


