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Biomas:
• Por bioma entende-se o conjunto de vida (vegetal e animal)

definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e
identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas
similares e história compartilhada de mudanças, resultando em
uma diversidade biológica própria (IBGE).

• De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), são seis os biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.



Biomas 
brasileiros
O Brasil ocupa quase metade da América

do Sul e é o país com a maior diversidade de espécies
no mundo, espalhadas nos seis biomas terrestres e
nos três grandes ecossistemas marinhos. São mais
de 103.870 espécies animais e 43.020 espécies
vegetais conhecidas no país. Suas diferentes zonas
climáticas favorecem a formação de zonas
biogeográficas (biomas), a exemplo da floresta
amazônica, maior floresta tropical úmida do
mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o
Cerrado, com suas savanas e bosques; a Caatinga,
composta por florestas semiáridas; os campos dos
Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata
Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa
marinha de 3,5 milhões km², que inclui
ecossistemas como recifes de corais, dunas,
manguezais, lagoas, estuários e pântanos.

Apresente o mapa dos principal biomas. Explique que existem 

diferentes  regiões no Brasil  (quentes e frias), tem lugares com mais ou 

menos água… As plantas e animais são diferentes nestes lugares:





Mata Atlântica

O aspecto comum a toda a região da Mata Atlântica está em sua unidade
como detentora de grande diversidade biológica. Na Mata Atlântica encontra-se
a floresta ombrófila densa (caracteriza-se pela vegetação de folhas largas e perenes e
por chuvas abundantes e frequentes), com sua mata sempre verde, samambaias,
bromélias e palmeiras, nas encostas da Serra do Mar e em ilhas entre os estados do
Paraná e Rio de Janeiro. A floresta ombrófila mista (caracteriza-se pela presença da
Araucaria angustifolia - pinheiro-do-paraná), nos planaltos do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná, com as araucárias símbolo do sul do Brasil. E ainda a
floresta estacional semidecidual (em função de dois períodos climáticos de
influência – chuvas e secas -, perdem parcialmente suas folhas na época da seca),
brejos, campos de altitude e manguezais.

O que minha turma já conhece?

Faça uma pesquisa básica junto de cada aluno e escolha com 

eles um ou dois animais de cada bioma. Cuide para que cada 

bioma esteja representado por um animal ao menos.







Desmatamento da 
Mata Atlântica

A localização da Mata Atlântica
e o modelo econômico implantado
desde a época da colonização
portuguesa são as maiores causas da
degradação da floresta. Por estar
exatamente na região das maiores
cidades brasileiras, a floresta é alvo
direto da pressão sobre seus recursos
naturais.



A riqueza das
áreas florestadas está
muito relacionada à
presença da umidade
em forma de chuvas e à
evapotranspiração, o
que garante, em parte,
a diversidade.

* Organizar uma saída de
campo e visitar parques
de preservação.



•Projeto 
Serra e 

Mar

* Trilha e caça ao
tesouro pelo
Itaimbezinho e
praia da Guarita,
em Torres.



* Elaborar trilhas e lendas
(interdisciplinaridade).





Floresta 
Amazônica

A floresta 
Amazônica é uma 
cobertura vegetal 
também chamada 

de Floresta 
Latifoliada 

Equatorial. Essa 
nomenclatura 
relaciona-se ao 

fato de a floresta 
apresentar 

árvores de folhas 
geralmente largas 

(latifoliada) e 
localizar-se na 

zona intertropical 
do planeta 

(equatorial).



• É a maior floresta tropical do mundo.
Ocupa cerca de 600 milhões de hectares,
cobrindo nove países, sendo mais da
metade no território brasileiro. Em
território nacional constitui a Amazônia
Legal, que inclui os estados do Pará,
Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia,
Acre e parte dos estados do Maranhão,
Mato Grosso e Tocantins.





Jovem brasileiro participa da abertura de conferência sobre clima nos EUA
Cúpula do clima discute as mudanças climáticas no planeta.

2014

O gaúcho João Pedro Eboli, de 13 anos,
foi selecionado em um concurso feito por uma
ONG entre estudantes de 87 países.

"Foi muito simples, gravei na sala de casa. Na época
não tinha falado para ninguém. Montei umas ideias,
não decorei nada, foi bem espontâneo. Gravei e
mandei”. “Fugi do arroz e feijão. Todo mundo falava na
queima de combustíveis fósseis. Eu digo que se a
Amazônia for desmatada, vai secar toda a região”,
afirma.

• Elaborar vídeos com os alunos
sobre a preservação da Amazônia.

• Promover campanhas de
preservação.



* Interpretar e
elaborar charges
com os alunos.





Cerrado

O cerrado constitui o
segundo maior bioma do país.
Abrangendo os estados de Goiás,
Tocantins, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, o Distrito Federal e
partes de São Paulo, Minas Gerais,
Maranhão, Piauí e Bahia.



A principal marca do bioma cerrado são seus
arbustos de galhos retorcidos e o clima bem
definido, com uma estação chuvosa e outra
seca.

É o nome dado às savanas brasileiras
caracterizadas por árvores baixas, arbustos
espaçados e gramíneas.



Pantanal
O Pantanal é um bioma que
abrange quase 2% do território
brasileiro, com uma área total de
cerca de 250 mil km². É conhecido
por ser a maior área inundável do
planeta e ocupa parte dos estados
do Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, além de parte dos territórios
da Bolívia e do Paraguai.



Por reunir espécies
encontradas em todas as outras
regiões e também por apresentar
diferentes paisagens que ora se
assemelham à Amazônia, ora se
assemelham à Caatinga e ora
lembram em muito o cerrado, essa
região também é conhecida como
Complexo do Pantanal.

* Elaborar mapa dos animais
em extinção.





Pampa

A formação herbácea ou campestre
constitui uma cobertura vegetal baixa, formada de
ervas, gramíneas, pequenos arbustos e árvores
espaçadas.

* Elaborar um Quis no Scratch 2



Caatinga

A caatinga está localizada na Região Nordeste e parte de
Minas Gerais. Apresenta temperaturas elevadas com secas
longas, dessa forma possuindo um clima semiárido. A
vegetação predominante da caatinga possui adaptação
contra perda de água, como presença de espinhos nas
cactáceas, e reserva de água.



• Paródia de Geografia

A caatinga, ela é formada

De uma fauna diversificada

Lagartos e cobras e insetos

Cachorro-do-mato e Vira-Lata

E é lá no Nordeste

Que a caatinga é encontrada

E a falta de água presente

Torna a fauna e flora adaptada

Geografia, uhuh, Geografia

Vegetação litorânea e caatinga

Vamos aprender, nesse dia

Geografia, uhuh, Geografia

Vegetação litorânea e caatinga

Vamos aprender, nesse dia

Mangues, praias e dunas

Nessa vegetação tão variada

Com raízes profundas

E fauna ameaçada

E a flora de herbáceas

São encontradas nas dunas e praias

Mas as espécies arbóreas

Nos mangues estão sempre inundadas

Geografia, uhuh, Geografia

Vegetação litorânea e caatinga

Vamos aprender, nesse dia

Geografia, uhuh, Geografia

Vegetação litorânea e caatinga

Vamos aprender, nesse dia

Geografia, uhuh, Geografia

Vegetação litorânea e caatinga

Vamos aprender, nesse dia

Geografia, uhuh, Geografia

Vegetação litorânea e caatinga

Vamos aprender, nesse dia

Paródia: obra literária, teatral,
musical etc. que imita outra obra,
ou os procedimentos de uma
corrente artística, escola etc. com
objetivo jocoso ou satírico;
arremedo.



Jogo dos biomas e 
desafios:

- Quebra cabeça;

- Jogos de 
tabuleiros;

- Dominó.

No game, o jogador
tem o desafio de ajudar a
proteger os seis biomas
brasileiros - Amazônia, Cerrado,
Caatinga, Pantanal, Mata
Atlântica e Pampas - de ameaças
como tratores com motosserras e
bichos contaminados por
poluição.
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