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Título: Cerrado e a Caatinga: pontos em comum 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, abordaremos alguns aspectos da fauna, da flora e das características do solo e 

dos climas do Cerrado e da Caatinga. Esse conhecimento será a base para a compreensão de que am-

bos os biomas compartilham algumas características, principalmente relacionadas à escassez de 

chuva, e da importância da conservação desses dois biomas. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer a fauna e a flora do Cerrado e da Caatinga. 

• Analisar as características do solo e do clima do Cerrado e da Caatinga. 

• Conhecer as adaptações dos organismos a ambientes secos. 

• Reconhecer o desmatamento como um problema à conservação do Cerrado e da Caatinga.  

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: 

• Caderno. 

• Giz de lousa. 

• Lápis preto. 

• Lousa. 

• Mapa do território brasileiro. 

• Projetor de mídia. 

• Vídeos sobre o Cerrado, que podem ser conseguidos na internet. 

Aula 2: 

• Caderno. 

• Folha de papel sulfite. 

• Giz de lousa. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

• Lousa. 

• Mapa do território brasileiro. 

• Projetor de mídia. 

• Vaso com uma suculenta. 

• Vaso com um cacto. 

• Vídeos sobre a Caatinga, que  podem ser conseguidos na internet. 

• Vaso com uma suculenta, como a flor-de-pedra, por exemplo. 

Aula 3: 

• Caderno. 

• Cartolina. 

• Cola. 

• Jornais, livros e revistas que possam ser recortados. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

• Projetor de mídia. 

• Tesoura com pontas arredondadas. 
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• Jornais e revistas que possam ser recortados, e que contenham imagens sobre os dois bi-
omas estudados. 

• Vídeos sobre desmatamento no Cerrado e na Caatinga, que podem ser conseguidos na 
internet. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A importância do Cerrado 

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 um formato que possibilite a todos assistirem ao vídeo que será exibido. 

Nesta aula, serão abordados o clima, a fauna e a flora do Cerrado. Localize no mapa do Brasil 

a área onde está o Cerrado. Apresente aos alunos algumas características do Cerrado e mencione que 

eles irão assistir a um pequeno vídeo sobre esse bioma. 

Conte aos alunos que o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Por ser um ambiente muito 

seco, ele apresenta uma fauna e uma flora muitas vezes adaptadas aos regimes de seca. Assim, muitos 

vegetais têm um sistema radicular profundo, de forma a obter água do lençol freático. Outro aspecto 

importante no Cerrado é o fogo, que regularmente atinge a região, e que é fundamental para a germi-

nação de algumas sementes. Importante dizer, no entanto, que muitas vezes, o fogo é ateado por 

fazendeiros, sem nenhum cuidado e de forma criminosa, com a finalidade de limpar áreas para plan-

tações,  e isso pode prejudicar seriamente o bioma.  

Assista com os alunos ao vídeo sobre o Cerrado, que pode ser conseguido na internet. Faça um 

roteiro do que deverão observar nele. Por exemplo: Como é a vegetação? Que animais vivem nesse 

bioma? Como é a distribuição de chuvas ao longo do ano? Como acontecem as queimadas e qual o 

papel dela. 

Apresente o vídeo e, após o encerramento, peça a eles que compartilhem os nomes de ani-

mais, plantas e outras informações anotadas de acordo com o roteiro dado. Organize uma lista com 

essas informações na lousa, para que todos possam ter acesso.  
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Aula 2 – A Caatinga e as adaptações ao ambiente seco 

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 um formato que possibilite a todos assistirem ao vídeo que será exibido. 
Na etapa final da aula, a turma deve ser organizada em duplas. 

Nesta aula, serão abordados o clima, o solo, a flora e a fauna da Caatinga, com destaque para 

as adaptações das plantas a ambientes áridos e semiáridos. Aponte no mapa do Brasil a região onde a 

Caatinga se encontra, ressaltando que ela se estende por vários estados. Cite algumas das principais 

características desse bioma, como baixa precipitação (em torno de 500 a 700 mm anuais), altas tem-

peraturas, aridez, solo pobre em nutrientes e pedregoso, plantas com folhas pequenas e espessas 

(adaptadas para a escassez de água), vegetação de pequeno porte e raízes profundas. Pergunte aos 

alunos como eles acham que os animais e as plantas sobrevivem nesse ambiente. Conduza a discussão 

de forma a enfatizar que tanto animais como plantas possuem adaptações para obter água.  

Assista com os alunos ao vídeo sobre a fauna e a flora da caatinga, que pode ser conseguido 

na internet. Faça um roteiro do que deverão observar nele. Por exemplo: Como é a vegetação? Que 

animais vivem nesse bioma? Como é a distribuição de chuvas ao longo do ano? 

Peça para anotarem, ao longo do vídeo, os aspectos que consideraram interessantes, além dos 

que você colocou no roteiro. Ao término do vídeo, indague os alunos sobre o que anotaram, compa-

rando as diversas observações que fizeram. Pergunte que plantas desse bioma podem ser usadas para 

a extração de água (para tanto, isso deverá ser citado no vídeo escolhido, caso contrário, fale sobre o 

mandacaru, uma cactácea típica da caatinga, ou então o umbuzeiro, que armazena bastante água nas 

raízes). Ao comentar as respostas dos alunos sobre a extração de água, aproveite para discutir algumas 

adaptações das plantas da Caatinga na seca, como as folhas grossas e a presença de espinhos (que 

diminuem a área exposta à transpiração). Mostre aos alunos os vasos do cacto e da suculenta.  

Peça aos alunos que formem duplas, e, para cada dupla, forneça uma folha de alguma planta 

do tipo suculenta. As suculentas são plantas conhecidas por seu potencial de armazenamento de água. 

Peça que espremam a folha recebida, e pergunte a eles o que acontece. Espera-se que eles relatem 

que a folha irá expelir gotículas de água de seu interior. Mencione que essas plantas são as produtoras 

nas cadeias alimentares da Caatinga, e que muitas vezes também representam uma importante, às 

vezes única, fonte de água para os animais que habitam essa região.  

Comente que muitas características, como folhas espessas, presença de espinhos e alta capa-

cidade de armazenar água, também estão presentes em plantas de outros ambientes secos, como o 

Cerrado. Peça aos alunos que registrem no caderno o aspecto das plantas observadas e apontem com 

setas as partes que conferem algum tipo de vantagem a essas plantas, permitindo que ocorram em 

ambiente secos, como a Caatinga e o Cerrado. Conclua a aula enfatizando a importância da capacidade 

das plantas de reterem água para elas mesmas e para os outros seres vivos da Caatinga. 
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Aula 3 – Conservação do Cerrado e da Caatinga 

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 um formato que possibilite a todos assistirem aos vídeos que serão exi-
bidos. Na etapa final da aula, a turma deve ser organizada em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, serão abordadas as causas e consequências do desmatamento no Cerrado e na 

Caatinga. Comente que o Cerrado e a Caatinga apresentam muitos traços em comum. As plantas en-

contradas em ambos os biomas frequentemente compartilham uma série de características que per-

mitem que elas vivam em ambientes secos, como pequeno porte, folhas pequenas, raízes bem desen-

volvidas e profundas no solo, presença de uma camada de cera sobre as folhas, presença de espinhos 

e uma grande capacidade de retenção de líquidos. Animais e plantas que habitam tanto o Cerrado 

como a Caatinga enfrentam condições semelhantes de seca e baixa disponibilidade de recursos; além 

disso, ambos os biomas veem sofrendo com um grave problema causado pelo ser humano, o desma-

tamento. 

Há na internet uma grande quantidade de vídeos sobre esses dois assuntos. Recomendamos 

que o professor invista certa quantidade de seu tempo, antes da aula, para selecionar os mais interes-

santes. Comente com os alunos que eles assistirão a dois vídeos, um sobre o desmatamento no Cer-

rado e outro sobre o desmatamento na Caatinga, que podem ser conseguidos na internet. Solicite aos 

alunos que prestem bastante atenção aos vídeos e que façam anotações sobre algumas das causas do 

desmatamento em ambos os biomas. Espera-se que os alunos apontem que o desmatamento para o 

plantio e para a pecuária é a principal pressão sofrida pelos dois ambientes.  

Em seguida, organize a turma em grupos de quatro alunos. Forneça a cada grupo jornais e 

revistas para recorte, e também cartolina, lápis preto e de colorir. Cada grupo deve confeccionar um 

cartaz que contenha uma representação por gravuras ou desenhos de um dos biomas apresentados 

em seu estado original e após sofrer com o desmatamento. O cartaz também deverá conter alguns 

exemplos das possíveis causas do desmatamento, como plantações, pecuária, expansão urbana, cons-

trução de fábricas, etc. Para finalizar a aula, peça que cada grupo apresente seu trabalho para os cole-

gas, explicando as consequências do desmatamento. 
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Aferição de aprendizagem 

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 anotações, as listas e os desenhos 

feitos pelos alunos. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito do Cerrado e da Caatinga, 

das adaptações das plantas aos ambientes secos e da importância de combater o desmatamento. Per-

gunte se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que eles rela-

cionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora sobre os temas.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação 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? 

• Prestei atenção nos vídeos das aulas? 

• Refleti sobre a questão do desmatamento? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Assinale as alternativas que apresentam características comuns ao Cerrado e à Caatinga. 

a) ambiente seco. 

b) animais com muitos pelos. 

c) altas temperaturas. 

d) plantas com adaptações como espinhos e folhas espessas. 

e) árvores com grande porte e copa ampla. 
 

2. Em relação ao desmatamento sofrido tanto pelo Cerrado como pela Caatinga, é correto afirmar que: 

(  ) O desmatamento não causa grandes impactos a esses ambientes. 

(  ) Agricultura e pecuária são duas das principais atividades desempenhadas em áreas desmatadas.  

(  ) A urbanização e a construção de fábricas são algumas das razões do desmatamento. 

(  ) O desmatamento aumenta a diversidade local. 

(  ) O ser humano não é o principal agente das modificações sofridas no Cerrado e na Caatinga. 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos identifiquem as seguintes características comuns ao Cerrado e à Caatinga:  

a) ambiente seco. 

b) altas temperaturas. 

c) plantas com adaptações como espinhos e folhas espessas. 

2.  

(  ) O desmatamento não causa grandes impactos a esses ambientes. 

(X) Agricultura e pecuária são duas das principais atividades desempenhadas em áreas desmatadas. 

(X) A urbanização e a construção de fábricas são algumas das razões do desmatamento. 

(  ) O desmatamento aumenta a diversidade local. 

(  ) O ser humano não é o principal agente das modificações sofridas no Cerrado e na Caatinga. 

 

 


