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PLANO DA INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território e grande variedade

de clima, temperatura, solo e umidade, o Brasil abriga extraordinária diversidade

de ecossistemas e de espécies animais e vegetais. No entanto, todos os biomas

sofreram com a ocupação humana e parte da vegetação original já foi destruída.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Identificar as características dos biomas brasileiros;

 Avaliar a importância da preservação de sua biodiversidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Primeiramente, o assunto será iniciado por meio de uma aula expositiva,

onde se discutirá coma alunos as características que diferem cada bioma, assim

como será proposto  o debate sobre a preservação da biodiversidade de cada

região. No segundo momento, será apresentado aos alunos um jogo de tabuleiro,

onde  estão  destacados  por  meio  do  mapa  do  Brasil,  todos  os  biomas  que

constituem o país. As casas do tabuleiro percorrem todos os biomas, permitindo

que os alunos revisem características e conceitos que aprenderam durante aula

teórica.

Registro da Intervenção

 No dia  21 de setembro,  na Escola Carlota Vieira  da Cunha,  realizou-se uma

atividade  prática  sobre  biomas  brasileiros  com alunos  do  7ª  ano  do  turno  da

manhã.  A intervenção  foi  realizada  em  dois  dias,  sendo  que  no  primeiro  dia



trabalhou-se com aula expositiva dialogada e jogo de bingo e no segundo dia

aplicou-se um jogo de tabuleiro.

Os alunos demonstraram interesse em todas as atividades propostas. Essas 
práticas visaram relacionar a teoria com as práticas lúdicas, a fim de tornar o 
ensino de ciências interativo e menos convencional.

Fig.01: Bolsista do Pibid
durante aula expositiva 
falando aos alunos do 7ª 
ano sobre as 

características 
de cada bioma brasileiro.

Fig.02: Alunos do 7ª ano jogando 
o “Bingo dos Biomas”.



      Fig.03: Alunos do 7ª ano jogando  o  jogo  de  tabuleiro

sobre biomas brasileiros.
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