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Tema Genérico do Plano de Aula: 

BIOMAS BRASILEIROS 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Compreender as necessidades socioambientais locais, agir com respeito à natureza e a biodiversidade, tomando 
decisões conscientes de redução de consumo e geração de resíduos, tendo em vista o tripé da sustentabilidade 
(social, ambiental e econômico). 

Objetos de Conhecimento 

 Preservação da Biodiversidade 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao 

tipo de solo, à disponibilidade de luz solar a temperatura etc., correlacionando essas características à flora e 

fauna específicas.  

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 
 Caderno e folhas de sulfite, material para produção (canetas coloridas, lápis de cor etc). 

 

Aplicação/Fixação 

AULA 01:  
 Leia atentamente o texto sobre os tipos de Biomas Brasileiros. 

 
Biomas Brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade 

biológica com características semelhantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 
possui seis biomas: Amazônia; Cerrado; Caatinga; Mata Atlântica; Pantanal e Pampa. 

 
Amazônia 

É a maior Floresta Tropical do mundo e é o bioma que abriga a maior diversidade de espécies, reunindo quase 25% de 

todas as espécies conhecidas de seres vivos. Está localizada em 9 países: Brasil, Guiana Francesa, Suriname, 

Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Sua vegetação: É dividida em: Mata de terra firme (áreas não 

inundadas); Mata de várzea (áreas inundadas durante um período); Mata de igapó (áreas inundadas durante quase 

todo o ano,). Na mata de igapó é possível encontrar a planta vitória-régia. O clima é equatorial (quente e úmido). 

Como alguns exemplos de animais podemos citar a onça-pintada, boto-cor-de-rosa, arara-azul, tatu e cobras, entre 

outros. Entre as plantas conhecidas podemos citar a vitória-régia, açaí, seringueira, castanheira, guaranazeiro, 

andiroba, entre outras. Possui a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. O principal rio é o Rio 

Amazonas. Seu solo normalmente é arenoso. 



Cerrado 

É conhecido como a savana brasileira, sendo o segundo maior bioma do país e da América do Sul. Sua vegetação 

apresenta as árvores com troncos e galhos tortuosos. O clima é caracterizado por apresentar duas estações bem 

definidas: invernos secos e verões chuvosos. Como alguns exemplos de animais podemos citar lobo-guará, tucano, 

tamanduá-bandeira (mamífero símbolo do cerrado), onça-parda, veado-campeiro, entre outros. Entre as plantas 

conhecidas podemos citar os ipês, barbatimão, jatobá, pequi, cagaita, entre outras. Este bioma é considerado berço 

das nascentes dos principais rios do Brasil. Seus solos são porosos e permeáveis. Pouco férteis. 

Caatinga 

Ocorre principalmente na região Nordeste do território brasileiro. Único bioma exclusivamente brasileiro. A caatinga 

encontra-se bastante degradada, principalmente devido ao uso incorreto e irracional de seus solos.  Sua vegetação 

tem o predomínio de arbustos e cactos. O clima é o semiárido, com pouca chuva. Como alguns exemplos de animais 

podemos citar o jacaré-de-papo-amarelo, jiboia, ararinha-azul, tatu-peba, macaco-prego, cotia, entre outros. Entre as 

plantas conhecidas podemos citar mandacaru, juazeiro, umbu, xiquexique, cactos, palmas, bromélias, macambira, 

facheiro, entre outras. Os rios são temporários, devido à pouca chuva. Os lençóis freáticos possuem volume reduzido. 

Os solos são os rasos e pedregosos. 

Mata atlântica 

Esse bioma estende-se por quase todo o litoral do Brasil. Devido à colonização do Brasil, esse bioma passou e passa 

por um intenso processo de desmatamento (Processo de desaparecimento completo e permanente de florestas, 

atualmente causado em sua maior parte por atividades humanas, restando cerca de 10% da mata nativa). O estado 

de Santa Catarina pertence a este bioma. Sua vegetação é composta por árvores de médio e grande porte. O clima é 

o tropical úmido. Como alguns exemplos de animais podemos citar os tucanos, onças-pintadas, bichos-preguiça, 

micos, entre outros. Entre as plantas conhecidas podemos citar a flor-do-campo, jabuticaba, goiaba, araçá, pitanga, 

uvaia, bromélias, entre outras. Abrange também um dos maiores aquíferos do mundo: o Aquífero Guarani. Os Solos 

são ácidos, rasos e pouco profundos, permeáveis e úmidos. 

Pantanal 

É considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, devido ao seu terreno plano, e é o menor bioma do país 

em extensão territorial, ocupando apenas dois estados: Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Sua vegetação é 

caracterizada por apresentar cerradões, matas, savanas e brejos. O clima é tropical (quente e úmido). Há períodos de 

seca e de chuva. Como alguns exemplos de animais podemos citar o cervo-do-pantanal, jacaré-do-pantanal e o tuiuiú 

(ave símbolo do pantanal) entre outros. Entre as plantas conhecidas podemos citar vitória-régia, aguapé, orquídea, 

entre outras. Os principais rios são: Rio Paraguai e Rio Cuiabá. Os solos são impermeáveis e apresentam baixa 

fertilidade. 

Pampa 

É uma região de planícies compostas, principalmente, por campos nativos. É também conhecido como Campos Sulinos 

e é encontrado apenas no estado do Rio Grande do Sul. A vegetação predominante são as gramíneas e os arbustos. 

O clima é temperado (com as quatro estações bem definidas). Como alguns exemplos de animais podemos citar o 

veado-campeiro, preá, ema, perdiz, entre outros. Entre as plantas conhecidas podemos citar a babosa-do-campo, 

trevo-nativo e grama-tapete. Apresenta duas bacias hidrográficas: Bacia Costeira do Sul e Bacia do Rio da Prata. Os 

solos apresentam baixa fertilidade e são arenosos.  

AULA 02:  
 A partir da leitura do texto e da consulta ao mapa, faça a impressão ou desenhe no caderno o mapa abaixo. 

Completar a legenda do mapa com o nome de cada Bioma correspondente ao número. Pinte cada Bioma 
usando cores diferentes. 

 



 
 
AULA 03: 

 Imprima (colar no caderno) ou desenhe (copiar as frases do número 1 ao 12) em seu caderno a cruzadinha 
abaixo. 
Em seguida complete. 
 

1. Estado que o Bioma Pampa está presente no Brasil. 
2. É bioma que abriga a maior diversidade de espécies. 
3. Nome da região onde a caatinga está presente no território brasileiro. 
4. Bioma que apresenta árvores com troncos e galhos retorcidos. 
5. Animal símbolo do bioma cerrado. 
6. Um dos estados que o Bioma Pantanal está presente no Brasil. 
7. Processo de desaparecimento completo e permanente de florestas, atualmente causado em sua maior parte por 

atividades humanas. 
8. Bioma que apresenta vegetação composta por gramíneas. 
9. A ave Tuiuiú é considerada símbolo deste Bioma. 
10. Bioma com vegetação rica em cactos, palmas, xiquexique, mandacaru e o facheiro. 
11. Caçador pertence a este Bioma. 
12. Planta aquática, com folhas flutuantes encontrada nas matas de igapós. 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 

Registro de Frequência 

 Leitura do texto e Roteiro 1H/A; 
 Pintar o mapa com os Biomas Brasileiros 1H/A; 
 Preencher a cruzadinha 1H/A. 

Referencial 

 https://planetabiologia.com/os-principais-biomas-brasileiros-resumo/ 
 https://www.mma.gov.br/biomas.html 
 https://escolakids.uol.com.br/geografia/biomas-brasileiros.htm 
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