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                                      SOBRE A ATIVIDADE 
Introdução:  Estudar as características dos biomas é necessário no        

sentido de compreender a sua importância para a        
manutenção da vida na Terra, pois eles oferecem        
condições para o desenvolvimento da vida, além de        
interferirem na dinâmica climática tanto a nível local quanto         
a nível global. 

Objetivo:  Ao início da atividade os alunos devem obter a         
compreensão sobre o conceito “bioma”. Ao longo da aula         
devem compreender como a temperatura, regime de       
chuvas, luminosidade e altitude interferem na formação de        
um bioma, e reconhecer as características dos principais        
biomas do planeta. 



 

Regras e/ou   
Procedimentos: 

Em um primeiro momento, pede-se aos alunos que se         
organizem em 6 grupos e cada grupo recebe um nome dos           
principais biomas. A aula primeiramente é expositiva na        
forma de slides e o professor deve explicar o seguinte          
conteúdo: O Conceito de Bioma; Os Fatores Abióticos e os          
Biomas, Do que depende a intensidade da luz, A luz se           
transforma em calor, O regime de chuvas no planeta, O          
efeito da altitude sobre os biomas, Os principais Biomas:         
taiga, tundra, floresta decídua temperada, floresta pluvial       
tropical,campos e desertos. 

Em um segundo momento, os alunos irão colocar o que          
aprenderam em prática. O professor distribui placas de        
isopor a cada grupo. Plaquinhas com figuras de diversos         
animais e plantas são colocados misturados no centro da         
sala, onde os alunos terão que analisar e reconhecer a          
qual bioma pertence e montá-lo na placa de isopor. Ao          
final, cada grupo apresenta sua maquete, falando das        
principais característica do seu bioma, fauna e flora. 

 

Aplicabilidade:  Esta atividade também pode ser aplicada ao Ensino        
Fundamental. 

Pós-Atividade:  Após a atividade os alunos podem debater sobre a         
importância de cada bioma para o planeta, e sua         
conservação. Esta atividade pode ser utilizada de maneira        
avaliativa. O professor pode analisar a apresentação da        
maquete e o nível de compreensão dos alunos sobre cada          
bioma. 
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Figura 1. Pibidianas explicando a parte teórica nos slides 

 

Figura 2. Alunos montando as placas com seus respectivos biomas 



 

 

Figura 3. Grupo 1 apresentando  o bioma Floresta pluvial tropical 

 


