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Título: As diferenças entre a Floresta Amazônica e o 

Cerrado 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, serão abordadas algumas características relacionadas a hidrografia, clima, solo, 

fauna e flora dos biomas Floresta Amazônica e Cerrado. Esse conhecimento será a base para a com-

preensão de parte da biodiversidade desses dois biomas brasileiros e de como os elementos físicos do 

bioma influenciam diretamente a fauna e a flora locais. 

Objetivos de aprendizagem 

• Adquirir noções sobre a fauna e a flora da Floresta Amazônica e do Cerrado. 

• Conhecer algumas características do solo e do clima da Floresta Amazônica e do Cerrado. 

• Reconhecer a importância dos rios na biodiversidade da Floresta Amazônica. 

• Diferenciar a Floresta Amazônica do Cerrado com relação a alguns aspectos físicos e bio-
lógicos. 

Objetos de conhecimento 

• Cadeias alimentares simples. 

• Microrganismos. 

• Biomas brasileiros. 

Habilidades 

• Entender o que são biomas. 

A habilidade indicada acima é importante para consolidar as seguintes habilidades da BNCC: 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pe-

los seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. 

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, re-

conhecendo a importância ambiental desses processos. 
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Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Folhas de papel sulfite. 

• Giz de lousa. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

• Lousa. 

• Mapa do território brasileiro. 

• Imagens impressas de: açaí, guaraná, vitória-régia, grilo, pirarucu, boto-cor-de-rosa, jaca-
retinga, macaco-aranha, sapo, coruja, uirapuru-verdadeiro, cobra-coral e surucucu. (Po-
dem ser obtidas na internet.) 

Aula 2: 

• Caderno. 

• Cartolinas. 

• Cola. 

• Fita adesiva. 

• Giz de lousa. 

• Impressões em folhas de papel sulfite de um mapa dos biomas brasileiros, que pode ser 
obtido na internet. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

• Lousa. 

• Papel vegetal.  

• Régua. 

• Revistas e jornais velhos para recorte, contendo plantas e animais típicos do Cerrado e da 
Floresta Amazônica. 

• Tesoura com pontas arredondadas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A Floresta Amazônica 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser organizada em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, serão trabalhados a hidrografia, o clima, o solo, a fauna e a flora da Floresta Ama-

zônica brasileira, com destaque para a importância do regime das águas na biodiversidade local. Inicie 

a aula propondo as seguintes questões aos alunos: onde fica a Floresta Amazônica? Qual a primeira 

coisa que vem à cabeça de vocês quando pensam na Floresta Amazônica?  

Ouça as respostas dos alunos e os incentive a listar animais, plantas ou qualquer tipo de infor-

mação que tenham a respeito desse bioma.  

Explique aos alunos que a Floresta Amazônica é o maior bioma do Brasil e possui uma imensa 

biodiversidade. Comente também sobre o clima, explicando que a Floresta Amazônica é geralmente 

quente (26° C e 27° C) e muito úmida – lá chove muito, durante todo o ano. Árvores de grande porte 

são comuns e há enorme variedade de espécies animais e vegetais. Apesar de chover constantemente 

ao longo do ano, durante o período de chuva mais intensa, conhecido como época das cheias, os rios 

amazônicos se tornam mais volumosos, alagando grandes porções de terra. É durante a época das 

cheias que muitas espécies se reproduzem.  

Em seguida, aponte a localização da Floresta Amazônica e do rio Amazonas em um mapa; per-

gunte aos alunos o que eles sabem sobre esse rio e anote na lousa as respostas que propuserem. 

Colabore para a discussão, explicando que o rio Amazonas é o maior rio do mundo e atravessa prati-

camente toda a Floresta Amazônica, e possui um papel muito importante para os povos nativos da 

região, que, além de se deslocarem por ele, também obtêm boa parte de seus alimentos do rio.  

Conte aos alunos que o solo amazônico é bem pobre em nutrientes e pergunte como, ainda 

assim, pode existir uma floresta tão grande nesse bioma. Conduza a discussão, ajudando-os a concluir 

que a maior parte dos nutrientes está na floresta viva, e que os decompositores, quando algum ser 

vivo morre, reciclam rapidamente seus restos, contribuindo para a renovação dos nutrientes do solo.  

Na sequência, organize a turma em grupos de quatro alunos e entregue para cada grupo ima-

gens impressas de diferentes espécies da fauna e da flora amazônica. Opções que podem ser aprovei-

tadas: açaí, guaraná, vitória-régia, grilo, sapo, cobra-coral, pirarucu, boto, jacaretinga, macaco-aranha, 

arara-canindé e surucucu. Também é possível entregar livros ou revistas para recortes.  

Uma sugestão é que você, professor, faça uma pesquisa prévia, eventualmente em livros e na 

internet, sobre os hábitos alimentares dos animais dos quais entregará as imagens, para ajudar os 

alunos na montagem das cadeias alimentares, sugeridas a seguir. 
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Solicite aos grupos que montem, em uma folha de papel sulfite, uma cadeia alimentar com as 

imagens de espécies da fauna e da flora amazônica. Um exemplo de cadeia alimentar simples: folha 

(de qualquer vegetal, por exemplo de pé de açaí), grilo, sapo, cobra coral, coruja. Se quiser propor um 

desafio aos alunos, peça que imaginem uma cadeia com os seguintes componentes (não dar a ordem 

correta dos componentes): um pé de açaí, cujas folhas são carregadas pelas saúvas ao formigueiro 

para a produção de fungos que servem de alimentos para esses insetos, que, por sua vez, servem de 

alimento para o tamanduá, que é presa das onças-pintadas. No entanto, cuidado com o seguinte, que 

pode deixar os alunos confusos: as formigas, no caso, não são consumidores primários. Este nível é 

ocupado pelos fungos que crescem no interior do formigueiro, porque as folhas são utilizadas para 

adubá-los. As formigas, que se alimentam do fungo, serão, portanto, consumidores secundários. Se 

necessário, relembre aos alunos os componentes de uma cadeia alimentar: produtores, consumidores 

primários, secundários e os decompositores.  

Após terminarem as suas cadeias alimentares, peça aos alunos que compartilhem suas produ-

ções. Nesse momento, faça as correções necessárias. Conclua a aula comentando a importância da 

preservação da Floresta Amazônica, aproveitando para ressaltar que, nesse ambiente, são encontra-

das muitas espécies importantes para produção de medicamentos utilizados no tratamento de diver-

sas doenças, ainda que grande parte de toda a diversidade local não tenha sido, até o momento, des-

coberta e catalogada pelo ser humano. 

 

Aula 2 – Diferenças entre os biomas Cerrado e Floresta Amazônica 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser organizada em grupos de quatro ou seis alunos. 

Nesta aula, serão comparados o clima, o solo, a fauna e a flora do Cerrado e da Floresta Ama-

zônica. Inicie a aula relembrando os alunos que a Floresta Amazônica e o Cerrado são dois importantes 

biomas brasileiros. Mencione a importância do regime das águas e dos rios amazônicos, e, no Cerrado, 

a importância do regime do fogo (queimadas) para os animais e, principalmente, para as características 

das plantas. 

Mostre o mapa do Brasil – vegetação – e evidencie onde estão localizadas as àreas referentes 

ao Cerrado e à Floresta Amazônica. Na lousa, em um dos lados do mapa, adicione informações sobre 

a Floresta Amazônica e, no outro lado do mapa, informações sobre o Cerrado, que deverá previamente 

pesquisar em livros ou na internet. Escreva dados sobre chuva, temperatura, solo e dê alguns exemplos 

de animais e de vegetais de ambos os biomas. 

Em seguida, organize a turma em grupos de quatro alunos. Solicite que cada grupo confeccione 

um cartaz comparativo dos dois biomas, da seguinte forma: na metade superior, devem conter figuras, 

desenhos e recortes que mostrem como é a Floresta Amazônica; na metade inferior, o mesmo deve 

ser feito para o Cerrado. O cartaz deve contar com informações sobre as características do ambiente 
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(regime de chuvas, tipo de vegetação, etc.) e imagens da fauna e da flora de cada um dos biomas. Ao 

término da atividade, peça aos alunos que apresentem seus cartazes para os colegas e que discutam 

sobre as informações sobre o Cerrado e a Floresta Amazônica que eles acharam mais interessantes. 

Uma observação: na Sequência didática 2, iremos comparar, por sua vez, o Cerrado com a 

Caatinga. 

Aferição de aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem deve acontecer de forma contínua e processual, e deve começar 

com as perguntas e discussões que são feitas no início de cada aula. É importante acolher e valorizar 

as respostas de todos os alunos, incentivando-os a participar da aula e notando o conhecimento prévio 

que eles têm de cada tema tratado. 

Ao longo da aula, procure manter um espaço aberto para diálogo, de forma que se sintam à 

vontade para expor suas dúvidas ao professor e aos colegas ou ainda para auxiliar um colega com 

dúvidas. Observe se os alunos participam das atividades propostas; contribuem para o 

desenvolvimento dos temas das aulas, expressando suas ideias e seu conhecimento prévio; se 

conseguem interagir, colaborar e trocar experiências nos grupos em que participam; se respeitam a 

fala dos colegas. É importante que todos tenham a oportunidade de participar das atividades 

propostas.   

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Além disso, ao final do trabalho, retome as montagens, os desenhos e os cartazes 

feitos pelos alunos e faça um resumo de tudo o que foi trabalhado ao longo das duas aulas. Discuta 

com eles sobre o que aprenderam a respeito das diferenças entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, e 

pergunte se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que eles 

relacionem o que sabiam antes com o que sabem sobre os temas agora.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação na atividade em grupo? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Deixei o local de estudo arrumado? 

• Qual parte da atividade gostei mais de fazer? 

• Sei dar exemplos de plantas e animais do Cerrado e da Floresta Amazônica? 
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Questões para auxiliar na aferição  

1. Em seu caderno, desenhe dois animais da Floresta Amazônica e dois animais do Cerrado. 

2. Complete o quadro com as informações correspondentes de cada bioma. 

 

 Cerrado Floresta Amazônica 

Como é o regime de chuvas   

Uma característica da temperatura   

O fogo é importante nesse bioma?   

Características das árvores   

Um mamífero típico   

Uma ave típica   

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Possivelmente serão desenhados os animais trabalhados em sala de aula, como 
o pirarucu, o boto, a jacaretinga, o macaco-aranha, a arara-canindé e a surucucu para a Floresta 
Amazônica, e a arara-vermelha, a arara-azul e a jararaca do cerrado para o Cerrado. 

2. _ 

 

 Cerrado Floresta Amazônica 

Como é o regime de chuvas? Pouca chuva, ambiente muito seco. Muita chuva ao longo do ano. 

Uma característica da temperatura Alta. Alta. 

O fogo é importante nesse bioma? Sim. Não. 

Características das árvores Baixas, espessas, retorcidas. Grande porte, copa ampla. 

Um mamífero típico Tamanduá-bandeira. Boto ou onça-pintada. 

Uma ave típica Arara-azul. Harpia. 

 


