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Inicialmente o capítulo relembra alguns problemas que foram trabalhados no 
capítulo 10 – Consumo, conservação e sustentabilidade, como o aumento 
populacional e a forma de desenvolvimento das sociedades, apresentando-
-os como problemas que possuem várias soluções, porém mostrando como 
principal o desenvolvimento sustentável. Dentro dessa discussão sobre seu 
conceito, são apresentadas alternativas para o consumo de energia, os com-
bustíveis fósseis e a utilização do lixo. O texto traz ainda o conceito de “Pega-
da Ecológica” e, ao final, uma discussão sobre biodiversidade, apontando as 
unidades de conservação ambiental no Brasil. 

Desenvolvimento sustentável  
e biodiversidade

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

 DURAÇÃO: 
2 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender o termo desenvolvimento sustentável e suas es-

tratégias.

 • Identificar as propostas que têm sido elaboradas visando ao de-
senvolvimento sustentável da sociedade.

 • Analisar a biodiversidade nacional.

 • Comparar as características das unidades de conservação am-
biental no Brasil.

 • Confrontar suposições individuais e coletivas com informações 
obtidas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Interação entre os seres vivos.



2 BIOLOGIA | Volume 1  – Capítulo 11

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Caderno de anotações.

 • Lápis. 

Como o texto inicial do capítulo traz dicas de consumo consciente, promova 
uma atividade de interação, permitindo aos alunos exporem seus conheci-
mentos sobre práticas de consumo consciente, desenvolvimento sustentá-
vel e como essas atitudes podem ser inseridas em nosso cotidiano. Utilize 
as Dicas de consumo consciente (página 168) para promover esta atividade. 
Relembre alguns problemas abordados no capítulo anterior e apresente o de-
senvolvimento sustentável como forma geral de solucionar esses diversos 
problemas. Debata com os alunos os textos O consumo de energia e Com-
bustíveis alternativos: heróis ou vilões? (página 170). Trabalhe com os alunos 
o texto do Boxe Mais aprofundamento (página 171) e o texto Sustentabilidade 
(página 176). Ao término da aula solicite aos alunos que pesquisem o que é 
“Pegada Ecológica” e calculem o tamanho de suas próprias pegadas.

AULA 1

PREPARAÇÃO

Disponibilize aos alunos os endereços eletrônicos a seguir para que eles 
possam calcular suas próprias pegadas: http://www.pegadaecologica.org.
br/2015/index.php http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pe-
gada_ecologica/

AULA 2 

Inicie a aula abordando o assunto “Pegada Ecológica”, falando sobre pega-
da global, pegada brasileira, e promova uma discussão com os alunos sobre 
os resultados encontrados na pesquisa solicitada na aula 1. Posteriormente, 
discuta a prática dos 3R’s, a biodiversidade e as unidades de conservação 
ambiental, discutindo qual a unidade de conservação mais próxima dos alu-
nos, as mais importantes e maiores do país. Por fim, trabalhe os exercícios 
do quadro Para recapitular (página 177) e do Biologia nos vestibulares e no 
ENEM (página 178).
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Por meio das discussões geradas em sala de aula e também por meio da re-
solução dos exercícios é possível identificar se os alunos compreenderam o 
conceito de desenvolvimento sustentável, se realmente o identificaram como 
solução geral para diversos problemas atuais e se conseguem comparar as 
características das unidades de conservação no Brasil. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


