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O capítulo é iniciado com um texto que evidencia um problema que é dis-
cutido por especialistas, pesquisadores e ambientalistas há alguns anos, as 
transformações que ocorrerão na Mata Atlântica com o aumento da tempera-
tura. O objetivo é mostrar aos alunos os assuntos que serão abordados neste 
capítulo. Primeiramente é apresentado o conceito de bioma, como também 
os fatores abióticos que condicionam a composição em espécies dos biomas 
(luz solar, temperatura, água, ventos, solo e rochas). Após discutir a influência 
desses fatores, são apresentados os principais biomas terrestres, de água 
doce e marinhos. Posteriormente, é apresentada a fitogeografia do Brasil, 
abordando os principais biomas de nosso país, as zonas costeiras e as de 
transição.

Biomas do mundo e fitogeografia do Brasil

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar as regiões onde se encontra a maior diversidade de 

espécies do planeta, caracterizando suas condições climáticas.

 • Reconhecer as principais características da flora e da fauna dos 
grandes biomas terrestres.

 • Compreender a distribuição dos principais biomas brasileiros e 
compará-la com a distribuição deles há um século.

 • Relacionar as principais causas de destruição dos ecossiste-
mas brasileiros, debatendo medidas para preservá-los ou recu-
perá-los.

 • Confrontar suposições individuais e coletivas com informações 
obtidas.
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  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Diversidade da vida.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Giz.

 • Lousa.

 • Folhas A4.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis.

Promova a leitura do texto inicial do capítulo O aquecimento global e a mata 
atlântica (página 110). Discuta com os alunos as questões do Boxe Exploran-
do as ideias do texto e levante questionamentos referentes às mudanças cli-
máticas e os efeitos sobre os ecossistemas mundiais. Busque compreender 
como os alunos caracterizam e definem um bioma, fazendo anotações no 
quadro para posterior debate. Apresente o conceito de bioma com o auxílio do 
texto da página 111. Também aborde os fatores abióticos que agem sobre os 
biomas e suas influências. Discuta o quadro da página 112 e as imagens das 
páginas 113 e 114. Leve algumas reportagens sobre as mudanças que estão 
ocorrendo nos diversos biomas terrestres e de água doce ou separe os alunos 
em grupos de 3 ou 4 e entregue uma reportagem por grupo. Peça para que 
identifiquem como cada fator abiótico está influenciando nas transformações 
ou nos problemas que estão ocorrendo. Debata com os alunos e, ao final da 
aula, questione as diferenças entre os biomas, buscando identificá-los.  

AULA 1

PREPARAÇÃO

Busque notícias ou textos que abordem os problemas ambientais nos mais 
diversos biomas mundiais para uma atividade em grupo. Reserve o uso do 
Datashow para a aula 5. Na atividade em grupo é importante que o professor 
fique atento à organização do grupo e à divisão das tarefas, orientando os 
alunos que todos devem trabalhar e se apropriar dos conteúdos debatidos.
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AULA 2 

Inicie a aula relembrando as reportagens ou textos debatidos na aula anterior 
e os tipos de biomas discutidos. Apresente aos alunos os principais biomas 
terrestres: Floresta pluvial tropical, Floresta decídua temperada, Taiga, Tundra, 
Campos, Deserto e Savanas. Construa uma tabela com os tipos de biomas 
e os diversos fatores abióticos vistos na aula anterior. Ao longo de cada bio-
ma discutido, questione os alunos sobre a influência desses fatores sobre 
o bioma e complete a tabela. Utilize os mapas das páginas 111 e 113 para 
contribuir com a discussão e com a tabela. Debata com os alunos o texto 
do Boxe Mais aprofundamento (página 113), e posteriormente o conceito de 
ecótono (página 121). Se houver tempo, trabalhe com os alunos os exercícios 
da página 121.

AULA 3 

AULA 4 

Antes de iniciar a exposição dos ecossistemas aquáticos, realize o debate 
das questões respondidas em casa referente aos biomas terrestres (é impor-
tante que os alunos consigam compreender as diferenças entre os biomas). 
Aborde os ecossistemas de água doce, lagos, lagoas e rios, e também os 
marinhos, apresentando a imagem da página 123, que exemplifica a divisão 
desses ecossistemas. Discuta com os estudantes os textos dos Boxes Mais 
aprofundamento (páginas 123 e 124), e também como os fatores abióticos in-
fluenciam sobre esses biomas. Trabalhe com os alunos as questões. Encerre 
a aula questionando aos alunos quais os tipos de biomas, dos já abordados, 
estão presentes no Brasil, discutindo as condições necessárias para que haja 
ou não esses biomas em nosso país. 

Apresente, inicialmente, o conceito de fitogeografia, analisando com os alu-
nos o mapa da página 125, que apresenta a distribuição dos biomas brasilei-
ros. Aborde durante a aula os biomas nacionais: Floresta Amazônica, Cerra-
do, Caatinga, Mata Atlântica, Mata das Araucárias, Pantanal, Campos Sulinos, 
como também as zonas costeiras e as zonas de transição. Ao abordar cada 
bioma, questione os alunos sobre os fatores que estão contribuindo para a 
destruição ou a redução de cada bioma nacional, buscando também levantar 
hipóteses de solução para esses problemas. 
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Durante o debate das atividades, resolvidas em sala ou em casa, é possível 
verificar se o aluno consegue identificar as regiões onde se encontra a maior 
diversidade de espécies do planeta, reconhecer as principais características 
da flora e da fauna dos grandes biomas terrestres e aquáticos e compreender 
a distribuição dos principais biomas brasileiros e compará-la com a distribui-
ção deles há um século. 

Na atividade em grupo é possível compreender se os estudantes conseguem 
relacionar os fatores abióticos e sua influência nos diversos biomas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 5 

Para finalizar o capítulo, realize a atividade da página 137, apresentando com 
o auxílio do Datashow as páginas na web solicitadas na atividade. Promova 
a leitura do texto O fogo e o cerrado no Brasil (página 138). Discuta com os 
alunos e trabalhe as questões referentes ao texto. Relembre as tabelas con-
feccionadas ao longo das aulas com as características de cada bioma e, por 
fim, realize as atividades das páginas 139 e 140 com os alunos, discutindo 
cada ponto apresentado.  


