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Título: As formações vegetais 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de apresentar as diferentes formações vegetais exis-

tentes no Brasil e incentivar a reflexão sobre as causas e consequências da destruição de florestas. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Preservação e degradação da natureza. 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertu-

ra vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preservação ou degra-

dação dessas áreas. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, imagens das formações vegetais do Brasil, projetor, lápis, borracha, caderno, ma-

pas da cobertura vegetal original e da cobertura vegetal atual do Brasil, fita adesiva. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: em semicírculo, voltados para a lousa. 

Para esta aula, pode ser necessário fazer uma pesquisa prévia sobre a formação vegetal pre-

dominante na unidade da federação onde se localiza a escola. Também será necessário selecionar 

imagens das diferentes formações vegetais presentes no Brasil: Caatinga, Campos (pampa), Cerrado, 

Mata de Araucária, Mangue, Florestas Tropicais (Amazônia e Mata Atlântica) e Complexo do Panta-

nal. As imagens apresentadas poderão ser impressas ou projetadas, caso a escola possua esse 

recurso. 

1ª atividade  

Com os alunos organizados em semicírculo, inicie uma conversa sobre a vegetação. Explique 

a eles que vegetação é o nome do conjunto de plantas que cobre determinada área ou região e que 

cresceram naturalmente. A formação da vegetação é influenciada pelo clima, solo e relevo, entre 

outros elementos.  
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Proponha aos alunos que indiquem, a partir das questões abaixo, o tipo de vegetação que 

observam no estado onde vivem, a fim de identificar as características dessa formação. Para isso, 

apresente aos alunos as imagens das formações vegetais que existem na sua unidade da federação, 

inclusive algumas que mostrem detalhes das plantas. Mostre uma imagem de cada vez, solicitando 

que, em cada uma delas, os alunos atentem para todos os aspectos da formação vegetal. Auxilie na 

observação das imagens, fazendo essas perguntas ou outras que achar oportunas: Como é a vegeta-

ção observada? É densa? Há muitas ou poucas árvores? As árvores são altas ou mais baixas? O 

aspecto é úmido ou seco? Há outros tipos de plantas? Como elas são? Anote na lousa o que for  

considerado pelos alunos e depois, solicite que eles copiem tudo no caderno. Essas anoteções serão 

utilizadas como base para responder uma questão na aferição de aprendizagem. 

Se houver imagens de períodos diferentes do ano, você pode perguntar também: as plantas 

estão sempre verdes ou com aspecto mais seco?  

A seguir, comente sobre as características dos tipos de clima que se relacionam a cada for-

mação vegetal. Se necessário, consulte em um livro de Geografia do ensino fundamental 2 ou de 

ensino médio um mapa de tipos de clima do Brasil. Depois, compare este mapa o de vegetação 

original (página 86 do livro).  

 

2ª atividade 

Ressalte que nos locais onde a temperatura é elevada e chove somente em alguns meses do 

ano e há períodos de secas prolongadas, que podem durar mais de dois anos,há uma vegetação com 

presença de diferentes tipos de cactos, além de plantas de pequeno porte e folhas pequenas, como 

na Caatinga. Já locais com climas quentes e úmidos costumam ter uma vegetação com folhas sempre 

verdes e largas, como acontece na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica. 

Na lousa, construa uma tabela com cada uma das características das formações vegetais exis-

tentes no Brasil. Peça aos alunos que copiem a tabela no caderno, pois ela será útil para a realização 

de uma atividade de pesquisa. 

 

3ª atividade 

Organize os alunos em 8 grupos. Cada grupo será responsável pela pesquisa de um tipo de 

formação vegetal: caatinga, campos, cerrado, mata de araucária, mangue, floresta amazônica, mata 

atlântica e complexo do pantanal. Eles devem indicar as características da vegetação, a região de 

ocorrência e pesquisar imagens do tipo de vegetação. A atividade de pesquisa será realizada em 

casa, na biblioteca da escola ou no laboratório de informática. Depois, os alunos vão produzir um 

cartaz, que deverá ser entregue na terceira aula proposta na sequência. Eles também deverão 

preparar uma apresentação para os demais colegas sobre a formação vegetal que pesquisaram. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: em semicírculo na primeira parte da aula; em seguida, em trios 

Para esta aula, pesquisar mapas da cobertura vegetal original do Brasil e da cobertura vegetal 

atual. Os mapas podem ser localizados em Atlas, livros didáticos ou na internet. Os mapas poderão 

ser impressos ou projetados, caso a escola possua o recurso. 

1ª atividade:  

Retome algumas ideias discutidas em aulas anteriores, como a relação entre vegetação e 

clima. 

Apresente os mapas da cobertura vegetal original e da cobertura vegetal atual. Solicite aos 

alunos que observem o aumento das áreas alteradas pela ação humana e que indiquem quais os 

principais motivos que provocaram o desmatamento. Na lousa, construa uma lista de motivos , de 

acordo com os exemplos informados pelos alunos. Os principais motivos do desmatamento no Brasil 

são foram e continuam sendo a formação áreas para atividades agropecuárias, a expansão dos 

espaços urbanos e a exploração de recursos naturais, como madeira. Isso fez com que muitas 

formações vegetais fossem quase totalmente destruídas, como a Mata Atlântica, que teve quase 

toda a sua área de ocorrência original desmatada. 

 

2ª atividade 

Proponha a realização de uma atividade em trios. Cada trio deverá escrever no caderno uma 

frase contra o desmatamento e valorizando a importância de conservar as diferentes vegetações do 

Brasil. Cada trio deverá ler a sua frase para os demais colegas, para que depois toda a turma possa 

debater as frases apresentadas. 

Aproveite o final da aula para lembrar os grupos da produção dos cartazes e das apresenta-

ções que deverão ser feitas na próxima aula. Auxilie-os nas dúvidas, se necessário. 
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Aula 3 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Reserve alguns minutos, no início da aula, para que os alunos possam finalizar seus cartazes e 

ensaiar as apresentações. 

Organize as carteiras em semicírculo para que os grupos possam, um de cada vez, fazer as 

apresentações na frente da sala.  

Após a finalização das apresentações, converse com os alunos sobre os resultados das pes-

quisas: o que eles mais gostaram de aprender sobre as formações vegetais do Brasil? Quais aspectos 

apresentados pelos colegas eles acharam interessantes? 

Para finalizar, afixe os cartazes na parede da sala de aula ou em área comum da escola, para 

que as outras turmas possam apreciá-los. 
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Aferição de aprendizagem 

A primeira aula tem o objetivo de apresentar as principais formações vegetais do Brasil, bem 

como estimular os alunos a observar a vegetação presente na unidade da federação onde vivem. 

Avalie se os alunos conseguiram identificar as características das formações vegetais apresentadas, 

auxiliando na construção da lista coletiva, na lousa. 

Na segunda aula, a intenção é incentivar a reflexão sobre a devastação das formações vege-

tais brasileiras. Avalie a participação nos momentos de conversa e a produção do registro sobre a 

importância da conservação das formações vegetais. Observe, na produção, se os alunos se mostram 

capazes de reconhecer os problemas ambientais decorrentes do desmatamento. 

Na última aula, verifique o interesse e a participação de todos os membros do grupo na pes-

quisa e produção dos cartazes. Durante a conversa, avalie a compreensão dos alunos sobre as 

formações vegetais do Brasil. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE11 

1. Quais são as características da formação vegetal na unidade da federação onde você mora? 

2. Você acha que devemos conservar as áreas de vegetação no Brasil? Por quê? 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. É necessário os alunos retomarem as anotações feitas na primeira atividade 
da primeira aula.  

2. Respostas pessoais. Espera-se que os alunos respondam que sim, pois isso é fundamental para a 
sobrevivência de muitas espécies de animais vegetais, para a manutenção da quantidade de 
chuvas e, portanto, para a conservação de rios, lagos, águas subterrâneas e de plantações. Os 
alunos também reconheceram a importância das formações vegetais para diferentes comunida-
des tradicionais e para os povos indígenas. 

 


