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Unidade 3  
Biomas brasileiros 
– Parte 1 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Cadeias alimentares 
simples 
 
Microrganismos 
 
Biomas brasileiros 

Entender o que são biomas. 

Conhecer algumas características e a biodi-
versidade da Floresta Amazônica, da Mata 
Atlântica, do Cerrado e da Caatinga. 

Nesta unidade, abordamos o conceito de biomas e as características e biodiversidade dos bio-
mas brasileiros Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Nossas orientações e 
sugestões para esta unidade são: 

• Introduza as atividades apresentando um mapa no qual estejam indicados os biomas brasilei-
ros. Você pode utilizar diferentes mapas, mostrando a situação dos biomas em diferentes mo-
mentos da história do Brasil, de modo a estimular os alunos a refletir sobre as mudanças que 
ocorreram no ambiente com o passar do tempo. 

• Apresente diferentes imagens que mostrem seres vivos em ambientes diversos, evidenciando 
a relação entre eles, possibilitando a construção do conceito de ecossistema. Diversifique as 
imagens de modo a incluir plantas, invertebrados, organismos aquáticos, entre outros seres 
vivos. Peça à turma que comente sobre o que observam nas imagens, estimulando a interação 
entre os alunos. Amplie a discussão para que o conceito de bioma possa ser introduzido. 

• Gradativamente, apresente imagens que mostrem o ambiente, a fauna e a flora específicos 
de cada um dos biomas abordados na unidade, destacando suas principais características, lo-
calizando-os no mapa mostrado no início da unidade. Comente sobre as populações humanas 
que vivem nesses biomas e destaque as relações que essas populações estabelecem com o 
ambiente como forma de obtenção de renda, alimentos, etc. 

• Explore algumas questões ambientais. Atualmente há biomas que se encontram muito redu-
zidos em relação à sua área original, o que propicia uma discussão acerca dos impactos gera-
dos pela ação humana. 

• Proponha atividades de análises de gráficos de populações de espécies ameaçadas de extinção 
nos diferentes biomas para que os alunos possam perceber de que forma as mudanças que 
ali ocorrem podem interferir na dinâmica populacional das espécies nativas. 

• Aborde curiosidades acerca dos biomas, tais como as peculiaridades da flora da Caatinga ou 
em quais biomas estão algumas das cidades mais conhecidas do Brasil. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, 
observe e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada 
conteúdo trabalhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desen-
volvido. Sempre que necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços 
na aprendizagem dos alunos. 
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Biomas brasileiros 
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Biomas brasileiros 

Conhecer as principais características dos 
biomas Pampas e Pantanal e do ecossis-
tema manguezal. 

Nesta unidade, abordamos as principais características e a biodiversidade dos biomas brasileiros 
Pampas e Pantanal e do ecossistema manguezal. Nossas orientações e sugestões para esta uni-
dade são: 

• Apresente imagens de pessoas em diversas atividades nos biomas abordados e proponha aos 
alunos que procurem identificá-los. Abra a discussão para que expressem quais características 
observaram para chegar às conclusões. 

• Retome o mapa utilizado na unidade 3 e localize os biomas Pampas e Pantanal, bem como o 
ecossistema manguezal. Mostre imagens da fauna e da flora desses biomas, procurando des-
tacar as principais características de cada um. Aborde curiosidades sobre animais e plantas 
que existem somente nesses ambientes.  

• Aborde questões relacionadas aos tipos de atividade econômica realizados em cada um des-
ses ambientes, tais como pecuária, agricultura, etc., discutindo os impactos que a ação hu-
mana produz sobre cada um deles. 

• Procure utilizar textos sobre assuntos variados relacionados aos Pampas, ao Pantanal e ao 
ecossistema manguezal para discutir a preservação desses ambientes. Você pode abordar al-
gumas curiosidades, como a utilização de caranguejos do mangue na alimentação humana, 
ou o ciclo das águas do Pantanal. 

• Proponha investigações acerca da biodiversidade nesses ambientes, de modo a permitir que 
os alunos compreendam quais espécies encontram-se em risco de extinção e as ações que 
podem ser tomadas para minimizar os riscos. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, 
observe e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada 
conteúdo trabalhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desen-
volvido. Sempre que necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços 
na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 5  
Misturas 

MATÉRIA E ENERGIA 
Misturas 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida 
diária, com base em suas propriedades 
físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição. 

Nesta unidade, abordamos o que são misturas, procurando identificar alguns tipos de misturas e al-
gumas formas de separá-las. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Inicie as atividades apresentando uma fotografia de alguém preparando um bolo, na qual seja pos-
sível identificar os ingredientes utilizados, e questione os alunos sobre a possibilidade de identificar 
novamente cada ingrediente após o preparo do bolo. A partir disso, exponha o conceito de mistura 
e proponha uma discussão sobre diferentes misturas presentes no dia a dia. 

• Amplie a discussão, abordando os diferentes estados físicos nos quais as misturas podem ser en-
contradas. Em seguida, apresente imagens com diferentes tipos de misturas, tais como um copo de 
água com óleo e um copo de suco para que os alunos as observem e as comparem. Isso possibilitará 
a abordagem dos conceitos de misturas homogêneas, heterogêneas e de fases da mistura. Você 
pode optar por utilizar misturas reais em vez de imagens, se julgar possível. 

• Proponha atividades práticas aos alunos, como o preparo de misturas utilizando diferentes substân-
cias em diferentes estados físicos, de modo a obter misturas homogêneas e heterogêneas. Prepare 
um roteiro de atividade que possibilite aos alunos a preparação de diferentes amostras para análise 
de toda a turma, de modo que você possa encaminhar uma discussão abrangente. Converse sobre 
as possibilidades de separar algumas misturas e apresente imagens de misturas variadas, em dife-
rentes estados físicos. Questione quais delas podem ser separadas e quais métodos podem ser uti-
lizados para essas separações. Deixe que os alunos se expressem livremente e realize as interven-
ções que se fizerem necessárias. Posteriormente, ilustre alguns desses métodos por meio de ima-
gens. 

• Amplie a discussão, explorando características comuns entre o método de separação de misturas 
por catação e o método de triagem para a reciclagem do lixo, de modo a evidenciar a importância 
de efetuar a separação dos resíduos antes do seu descarte. 

• Utilize roteiros de atividades nas quais os alunos possam realizar procedimentos mais complexos, 
tais como a separação de tintas de canetas hidrográficas.  

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe 
e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo traba-
lhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que 
necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 


