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Ensino e aprendizagem de Ciências Biológicas em aulas de campo 

nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs):  

Uma proposta para a RPPN Sítio Bica, Japaratinga - AL

1. Apresentação

Este Produto Técnico Tecnológico 

consiste em um Material Didático denominado 

Ensino e Aprendizagem de Ciências 

Biológicas em Aulas de Campo nas 

Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPNs):  Uma Proposta para a 

RPPN Sítio Bica, Japaratinga – Al. 

Se trata de em um roteiro para guiar 

professores a preparar e executar aulas de campo 

na RPPN Sítio Bica com o objetivo de disseminar ação de educação 

ambiental, uma vez que esta reserva recebe grupos de estudantes, 

contudo, muitas vezes, os docentes desconhecem a localidade e/ou 

atividades que pode desenvolver com seus alunos. 

O Público-alvo são professores de educação básica interessados 

em proporcionar aulas de campo a seus alunos na RPPN. O produto serve 

de guia para que o docente planeje e execute atividades correlacionadas 

com as Unidades Temáticas (Vida e Evolução) e (Terra e Universo) 

sugeridas pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC para o ensino 

Fundamental e Médio contidas na Área de Ciências da Natureza para os 

anos finais 7º e 9º anos do ensino fundamental para o componente 

curricular Ciências e 1º, 2 ou 3º do ensino médio para o componente 

curricular Biologia, pois a depender do sistema de ensino adotado os 

objetos do conhecimento das respectivas unidades temáticas podem 

surgir em qualquer um dos três anos do ensino médio. 

Neste PTT focou-se mais na utilização da Reserva para educação 

ambiental, apesar de reconhecer os demais usos realizados na mesma.
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Unidades de Conservação, conhecidas pela sigla UCs, é a 

designação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), criadas através da Lei nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000, às áreas naturais suscetíveis de proteção 

devido suas características especiais. De acordo com o art. 2º, inciso I 

desta Lei, as UCs são espaços territoriais e seus recursos ambientais, 

que inclui as águas jurisdicionais, com atributos naturais consideráveis, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com desígnios de conservação 

e delimitadas, sob regime territorial de administração, ao qual se aplicam 

garantias apropriadas de proteção (BRASIL, 2000). 

Estas UCs têm como objetivo proteger recursos naturais, entre 

eles os recursos hídricos, o solo, mas tem por finalidade principal a 

proteção da biodiversidade, além disso a conservação dos recursos 

atmosféricos também pode ser mencionada. Essas unidades podem ser 

agrupadas, de acordo com as características de proteção, em dois grupos: 

1. Unidades de Proteção Integral e 2. Unidades de Uso Sustentável, 

dispostas, ao todo, em doze categorias. 

Nas Unidades de Proteção Integral, as regras e normas são mais 

restritivas; são proibidos o consumo, a coleta ou o dano aos recursos 

naturais, apenas a recreação em contato com a natureza, ecoturismo, 

pesquisa científica e educação ambiental. As Unidades de Proteção 

Integral englobam: Parque Nacional, Monumento Natural, Estação 

Ecológica, Reserva Biológica e Refúgio de Vida Silvestre. 

Nas Unidades de Uso Sustentável, há regras de conservação da 

natureza onde são permitidas atividades que envolvem coleta e uso dos 

recursos naturais, desde que praticadas de maneira sustentável, ou seja, 

assegurando-se que os recursos ambientais e os processos 

ecológicos se mantenham constantes. As unidades de uso 

sustentável englobam: Área de Proteção Ambiental, Floresta 

Nacional, Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Dentre as doze categorias de UCs existentes, onze 

são administradas pela gestão pública, podendo ser 



7
Ensino e aprendizagem de Ciências Biológicas em aulas de campo 

nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs):  

Uma proposta para a RPPN Sítio Bica, Japaratinga - AL

reconhecidas e gerenciadas pelas três esferas de 

poder: Federal, Estadual ou Municipal, todavia, apenas 

uma dentre as UCs é de foro privado, que são as 

RPPNs (BRASIL, 2000). Segundo o SNUC, as Reservas 

Particulares de Patrimônio Natural são áreas 

privadas com a finalidade de conservar a diversidade 

biológica.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural – 

RPPN é uma Unidade de Conservação em área privada, 

gravada em caráter de perpetuidade, com o objetivo de 

conservar a diversidade biológica. A criação de uma RPPN é um ato 

voluntário do proprietário, que decide constituir em sua propriedade, ou 

em parte dela, uma reserva, sem que isso ocasione perda do direito de 

propriedade (Alves et al, 2018).

As RPPNs podem ser definidas como reservas constituídas e 

gerenciadas por entidades não governamentais, compreendendo 

organizações da sociedade civil, empresas e indivíduos (LADLE et al, 2014). 

Por isso, podem contribuir com o esforço na causa conservacionista, indo 

além dos recursos e ações já desempenhadas pelo poder público. 

Nesse aspecto, as RPPNs apresentam importância ímpar se 

considerar toda demanda e articulação necessárias para uma gestão 

efetiva das outras onze categorias de unidades de conservação. 

De acordo com o decreto Nº 5.746/2006 que regulamenta o artigo 

21 da lei número 9.985/2000 sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC em seu artigo 14, a RPPN só poderá ser utilizada para 

o desenvolvimento de pesquisas científicas e visitação com objetivos 

turísticos ,  recreativos e educacionais previstas no Termo de 

Compromisso e no seu plano de manejo (BRASIL, 2006).

A principal utilidade das reservas alagoanas é a conservação da 

fauna e da flora, em segundo está o desenvolvimento de pesquisa 

científica, além de servir como banco de sementes e em menor frequência 

se utiliza para educação ambiental. O ecoturismo, no entanto, ainda é 

pouco explorado. 

Apesar disso, as RPPNs são bem expressivas em número, 

atualmente são 76 (setenta e seis) RPPNs no estado de Alagoas (Figura 1), 

com perspectiva de criação de outras.
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Em nosso outro Produto Técnico Tecnológico a cartilha 

denominada “RPPN - Reservas Particulares de Patrimônio 

Natural de Alagoas Um Guia para você” pode-se encontrar 

uma lista de RPPNs que abrem suas portas para ecoturismo, 

pesquisa científica e, principalmente, para a educação 

ambiental, as quais dão possibilidades de utilizá-las como 

“laboratórios à céu aberto” e oferecendo vantagens para a 

prática docente nestes locais, além de favorecer o ensino e a 

aprendizagem dos estudantes. Vale a pena conferir!

Figura 1 – Mapa da Localização das RPPNs do Estado de Alagoas. 

Fonte: Os autores, 2022.
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Escaneie com a câmera do celular 

ou acesse o link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1X6nCYvO9rFovVh4dSyaKIOS67bjU8Eju/view?usp=sharing
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Localizada no município de Japaratinga-AL a RPPN Sítio Bica foi 

criada em 03/08/2019 através da Portaria IMA 128/19 e contém 1,23 ha de 

extensão territorial. Além de conservar a biodiversidade local, a Reserva 

recebe ecoturistas que aproveitam suas trilhas, produtos produzidos pelo 

proprietário apicultor disponíveis na lojinha, e a vista exuberante de dois 

mirantes voltados para a praia de Japaratinga.

Legal né! Mas isso não é tudo, a propriedade também conta com um 

alojamento para pesquisadores que estejam desenvolvendo suas 

pesquisas científicas na RPPN. 

 3. Apresentação RPPN Sítio Bica 

        Alojamento para pesquisadores
Foto: Os autores, 2021

Oi professor(a),

Viu que nossas RPPNs são um laboratório vivo para 

práticas pedagógicas, não é mesmo?! Assim, separamos 

algumas unidades temáticas que podem ser trabalhadas 

nessas Reservas. Desta maneira, você conseguirá abordar 

a s  u n i d a d e s  t e m á t i c a s  e  v á r i o s  c o n t e ú d o s , 

correlacionando os mesmos com os aspectos ambientais 

que podemos conhecer em Unidades de Conservação.

reservadabica_

362 likes

Seguir

#ReservaDaBica #Japaratinga #Alagoas

Para saber mais 
acesse o Instagram:

@reservadabica_
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 4. Unidades Temáticas

Vida e Evolução Terra e Universo

Conteúdos Privilegiados Objetivos Abordagem

Cadeias e teias 

alimentares

Conceituar, analisar e cons-

truir cadeias e teias alimen-

tares simples, reconhecendo 

a posição ocupada pelos 

seres vivos em ambas, bem 

como o papel do sol como 

fonte primária de energia na 

produção de alimentos. 

Exemplificar com seres 

vivos pertencentes a Mata 

Atlântica. Ex.: Produtor – 

grama; consumidor primário 

– grilo e consumidor secun-

dário – sapo.

Biomas: 

Mata Atlântica e 

Caatinga

Reconhecer os principais 

biomas brasileiros enfocan-

do na Mata Atlântica, tendo 

em vista a localização da 

RPPN Sítio Bica, e na Caatin-

ga.  Discutir sobre os biomas 

Mata Atlântica e Caatinga. 

Chamar a tenção dos estu-

dantes para as árvores em 

estratos e com folhas largas 

características típicas das 

árvores da Mata Atlântica. 

Fenômenos naturais 

e impactos ambientais

Avaliar como os impactos 

provocados por catástrofes 

naturais podem ameaçar ou 

provocar a extinção de 

espécies, alteração de hábi-

tos, migração etc.

Apesar da ausência de 

fenômenos naturais como 

terremoto, tsunami e vulca-

nismo no Brasil os impactos 

ambientais como desmata-

mento, caça, queimadas 

podem levar espécies a 

extinção.

Características 

gerais das plantas

Conhecer informações 

gerais sobre as plantas; 

Reconhecer a importância 

das plantas para a vida no 

planeta.

Observar e desenhar os 

tipos de raiz, caule e folha 

encontrados na trilha. Ano-

tar as plantas identificadas 

por placas.

Grupos de Plantas

Entender a classificação das 

plantas;

Conhecer as principais 

características dos grupos 

de vegetais.

Construir um quadro com os 

quatro grupos de plantas 

(Briófitas, Pteridófitas, 

Gimnospermas e Angiosper-

mas) e preencher ao longo 

da trilha de acordo com as 

explicações e observações.



Órgãos vegetativos 

e reprodutivos 

das plantas

Identificar as principais 

características e funções dos 

órgãos reprodutivos e 

vegetativos das plantas.  

Discutir sobre a importância 

dos órgãos vegetativos para 

a sobrevivência das plantas 

e estimular os estudantes a 

observar as flores buscando 

identificar as partes masculi-

na e feminina.

Unidades de

Conservação

Conceituar e justificar a 

importância de unidades de 

conservação para a preser-

vação da biodiversidade e do 

patrimônio nacional, desta-

cando as Reservas Particula-

res de Patrimônio Natural e 

as atividades a elas relacio-

nadas.

Situar as RPPNs entre as 

Unidades de Conservação e 

destacar a importância de o 

proprietário de terras contri-

buir com a conservação de 

maneira particular. Exempli-

ficar com a RPPN Sítio Bica e 

apontar em direção ao mar 

onde pode se observar parte 

da APA da Costa dos Corais. 

Preservação da 

Biodiversidade

Propor inciativas individuais 

e coletivas para a solução de 

problemas ambientais com 

base na análise de ações de 

consumo consciente e de 

sustentabilidade bem suce-

didas.

Discutir sobre os 5Rs e a 

pagada ecológica,  estimulá-

los a colocar o lixo nas 

lixeiras corretas e praticar 

mais esportes e lazer em 

ambientes ao ar livre, tais 

como passeio de bike ou 

trilha em RPPNs como a 

Sítio Bica.

Fonte: Os autores, 2022.

Público-alvo: Estudantes do Ensino Fundamental II e Médio.

 5. Roteiro de visitação a RPPN Sítio Bica

Todos os docentes sabem que as aulas de 

campo são uma aventura e os imprevistos podem 

acontecer. Até por isso, planejar previamente 

quando, como e porque a visitação será realizada, 

bem como ter um “passo a passo”, pode promover 

um melhor aproveitamento pedagógico da atividade. 



6. Etapa de Planejamento
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As aulas  de  campo são  uma aventura 

frequentemente desejada e objeto de muita expectativa 

pelos discentes. Assim, pensamos e sugerimos ações 

mínimas para a etapa de visitação, necessários para que 

os objetivos do ensino e aprendizagem sejam 

alcançados.

        Roteiro para orientar o planejamento para a realização da aula 

de campo:

01

03

05

02

04

06

07

Definição das datas de realização das aulas de campo a partir 

do projeto anual da escola e de conversas com os estudantes;

O professor liga para a proprietária da reserva para verificar a 

disponibilidade e realizar o agendamento da visita;

A secretaria ou coordenação da escola realiza 

o agendamento dos transportes;

Confecção de um roteiro prévio da aula de campo e 

planejamento das aulas anteriores e posteriores; 

Realização da aula anterior às aulas de campo, onde 

apresentará aos alunos os locais que seriam visitados e todas 

as informações e cuidados necessários durante a aula. 

Realização das aulas de campo na RPPN Sítio Bica. 

Realização de aulas posteriores para a discussão 

de questões relacionadas às aulas de campo. 

12
SET



7. Etapa de Execução

Nesse primeiro momento, apresentar um slide que com imagens 

dos seis principais biomas brasileiros: Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, 

Cerrado, Caatinga e Pampas. Com base nas características da fauna e flora 

apresentadas nas imagens os estudantes devem estimulados a identificar 

cada um dos biomas.

Ao identificarem o bioma Mata Atlântica iniciar uma discussão 

sobre quais características observadas, por exemplo, a presença da praia e 

o tipo de vegetação, com muitas árvores de folhas largas e distribuídas em 

estratos ou camadas. Nesse momento, reforce que esse bioma está 

presente na mesorregião Leste do estado de Alagoas. Caso sua cidade 

esteja inserida nele, chame a atenção dos estudantes para este fato e 

convide-os a observar em seu dia a dia no local em que residem se existe 

algum fragmento desta mata. Também insira algumas imagens 

da RPPN Sítio Bica, explicando que este Bioma é que compõe 

a paisagem local desta Unidade de Conservação.

Para finalizar esse primeiro momento, os 

estudantes podem assistir o vídeo que exiba imagens da 

Mata Atlântica. Sugerimos que apresente informações 

sobre seu clima, fauna, flora e importância ecológica. 

Escanei o QR Code para acessar o vídeo sugerido. Se 

preferir, clique no link a seguir.

7.1 Descrição das atividades

7.1.1 Aula 1 - Discussões sobre o bioma Mata Atlântica

Duração: 3 tempos de hora aula (50 min cada)

Recursos: Data Show com caixa de som, folhas de papel ofício e vídeo.

Objetivos:

 Identificar as características do bioma Mata Atlântica; 

R econhecer que vivemos no bioma Mata Atlântica o mesmo da RPPN; 

C ompreender as causas da degradação desse bioma;

P reparar os discentes para as aulas de campo. 
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Escaneie com a câmera do celular 

ou acesse o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WItee464alQ

Por fim apresente aos estudantes os cuidados necessários para a 

realização da aula de campo:

Roupa adequada para a atividade: calças, blusas de manga longa, 

sapato fechado e chapéu; 

Lembre-os de levar repelente e sempre usar protetor solar;

A hidratação é indispensável, então cada um deve levar sua garrafa 

com água, além dos lanches;

O roteiro da aula de campo, com as paradas que farão e os tópicos 

abordados durante a realização da atividade;

Lembre-se de levar os sacos plásticos transparentes para a prática e 

ressalte o cuidado com o descarte adequado dos resíduos durante e 

após todo o percurso.

7.1.2 Aula 2 - Aula de campo na Reserva Particular de Patrimônio 

        Natural Sítio Bica

Direcionada a estudantes do 7º ano e do 9º ano do 

Ensino Fundamental II e a estudantes do 1º ano, 2º ano ou 3º 

ano do Ensino Médio, a depender do sistema de ensino de 

cada instituição. Esta diferença poderá se dar devido a tais 

conteúdos poderem estar inseridos em qualquer um destes 

níveis escolares devido aos sistemas de ensino adotados não 

serem idênticos.

Caso a sua escola fique localizada em uma cidade que 

esteja na Mata Atlântica, estimule seus alunos a irem observando o trajeto 

entre a escola e a reserva, peça para identificarem possíveis diferentes 



características do bioma Mata Atlântica encontradas dentro e fora da 

Reserva. Caso sua escola fique localizada em uma cidade que esteja afora 

da Mata Atlântica, como na Caatinga, por exemplo, estimule-os a irem 

observando o trajeto entre a escola e a reserva, para observação das 

características da Caatinga e posterior comparação com as características 

da Mata Atlântica. Além disso, podem ocorrer explicações sobre o 

caminho, mostrando para os estudantes as cidades dentro de cada bioma 

e a zona de transição. 

Roteiro para orientar a aula de campo:

Observação do trajeto entre a escola e a reserva, para 

observação das características do bioma Mata Atlântica 

encontradas dentro e fora da Reserva;

Explicação sobre o caminho, mostrando para os 

estudantes as cidades dentro do bioma;

Pausa na recepção da RPPN para lanchar e falar com os 

estudantes um pouco sobre a reserva – como se deu sua 

criação, sua importância, os animais e plantas encontrados na 

reserva, observar os produtos naturais exposto na lojinha;

Eleger alguns ramos e revestir com sacos transparente para ser 

analisado na volta, objetivando explorar a evapotranspiração nas 

plantas;

Caminhada pela trilha no interior da mata. Ao longo da trilha 

ocorreram pausas para explicar aos estudantes um pouco sobre a 

fauna e a flora observadas e também para responder os 

questionamentos feitos pelos alunos; 

Pausa para fotos no primeiro mirante e explicação sobre fenômenos 

naturais e os impactos ambientais ressaltando os processos erosivos 

na encosta caso não estivesse com vegetação;

Segue pela trilha até o segundo mirante, o Mirante das Tartarugas, 

onde será explicado sobre unidades de conservação exemplificando a 

APA da Costa dos Corais avistando o lado do oceano e a própria RPPN 

avistando o lado da vegetação;

Reservar alguns minutos para fotos e vídeos, que poderão ser 

utilizados pelos alunos para atividades complementares;

Retorno ao início para análise dos ramos ensacados, onde os 

estudantes discutirão um pouco sobre os resultados observados e a 

importância de conservação da fauna e flora.
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O acesso a RPPN se dá por meio de uma estrada vicinal no povoado 

denominado Barreira do Boqueirão (Figura 1), em Japaratinga – AL. Lá, 

segue-se de transporte até a entrada da propriedade, onde uma torre 

serve de ponto de referência e está indicada por placas (Figura 2), e de lá a 

pé até a recepção.

Figura 1 – Mapa de acesso a RPPN Sítio Bica e trilha pela propriedade até a RPPN

Fonte: Google Maps
Acesso em: 23 jun. 2022

Figura 2 – Imagens das placas de entrada da RPPN Sítio Bica

Fonte: Os autores, 2021.
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O trecho percorrido na propriedade é de cerca de 500 metros de cami-

nhada até o segundo mirante somando-se mais 500 m de volta ao ponto 

de partida. Os mirantes são cercados e seguros para receber os visitantes.

Ao chegarem a Reserva, recomendamos fazerem uma pausa na 

recepção da RPPN para o lanche. Este é um momento oportuno para falar 

com os estudantes um pouco sobre a Reserva – como se deu sua criação, 

sua importância, os animais e plantas encontrados, bem como observar os 

produtos naturais exposto na lojinha.

Desse ponto segue-se 

para o acesso a trilha (Figura 

4), onde serão eleitos alguns 

ramos de folha próximas para 

revestir com sacos transpa-

rente e ser analisado na volta, 

objetivando explorar a evapo-

transpiração nas plantas.

Figura 3 – Recepção e lojinha, locais indicados para uma pausa 

para o lanche e para a apresentação geral da RPPN Sítio Bica

Fonte: Os autores, 2021.

Figura 4 – Acesso a trilha da RPPN Sítio Bica

Fonte: Os autores, 2021.
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Local para caminhada 

pela trilha no interior da mata 

(Figura 5). Ao longo da trilha 

sugerimos a realização de 

várias pausas para explicar 

aos estudantes um pouco 

sobre a fauna e a flora obser-

vadas e também para respon-

der os questionamentos fei-

tos pelos alunos. 

Peça para os alunos registrarem as espécies mencionadas durante as 

explicações e as que estão identificadas pelas placas (Figura 6).

Figura 5 – Trilha de acesso a RPPN Sítio Bica

Fonte: Os autores, 2021.

Figura 6 – Espécies da flora com placas de identificação na RPPN Sítio Bica

Fonte: Os autores, 2021.
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Desse ponto segue-se 

para o acesso a trilha (Figura 

4), onde serão eleitos alguns 

ramos de folha próximas para 

revestir com sacos transpa-

rente e ser analisado na volta, 

objetivando explorar a evapo-

transpiração nas plantas.

O Local indicado para a reali-

zação de fotos é o primeiro 

mirante (Figura 7). Este local é 

propício para a realização de 

explicações sobre diferentes 

fenômenos naturais e os possíve-

is impactos ambientais causados, 

como os processos erosivos em 

áreas de encosta caso não esti-

vesse coberta com vegetação.

O Local indicado para a realização de fotos é o primeiro mirante 

(Figura 7). Este local é propício para a realização de explicações sobre 

diferentes fenômenos naturais e os possíveis impactos ambientais 

causados, como os processos erosivos em áreas de encosta caso não 

estivesse coberta com vegetação.

Figura 7 – Vista do primeiro mirante na RPPN Sítio Bica

Fonte: Os autores, 2021.

Após esta parada, o grupo deve seguir pela trilha até o segundo 

mirante, chamado de Mirante das Tartarugas (Figura 8). Neste local, reco-

mendamos que seja abordado o conteúdo sobre Unidades de Conserva-

ção, exemplificando a Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, 

isso enquanto são avistados o oceano e a própria RPPN, com sua vegeta-

ção. Este também é um lugar onde é bem vinda uma pausa para fotos.

Figura 7 – Vista do primeiro mirante na RPPN Sítio Bica

Fonte: Os autores, 2021.

Figura 8 – Placa e Mirante das Tartarugas na RPPN Sítio Bica

Fonte: Os autores, 2021.
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Desse ponto segue-se 

para o acesso a trilha (Figura 

4), onde serão eleitos alguns 

ramos de folha próximas para 

revestir com sacos transpa-

rente e ser analisado na volta, 

objetivando explorar a evapo-

transpiração nas plantas.

Após o final do trajeto, deve-se retornar para o 

ponto inicial. Neste momento, deve-se pedir aos alu-

nos para analisarem os ramos ensacados, onde os 

estudantes poderão observar gotículas de água no 

interior de saco plástico. Então, você professor, pode-

rá questioná-los sobre o motivo desse fato e aguar-

dar as repostas. Isto poderá ser um ponto de partida 

para falar um pouco mais sobre as características 

gerais das plantas, ressaltar a importância das aulas 

práticas e pedir para os alunos falarem, baseando-se 

no que foi observado, sobre a importância de conser-

vação da fauna e flora. 

Após este momento, se desejar um momento 

de lazer e descontração, leve seus estudantes para 

conhecerem a bica que nomeou a Reserva, que fica 

fora das dependências da propriedade, ou até 

mesmo para um refrescante banho de mar. Será 

uma experiência e tanto!

Figura 9 – Vista panorâmica do Mirante das Tartarugas

Fonte: Os autores, 2021.
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A aula debate pode ser realizada uma semana após a realização da 

aula de campo, com o objetivo de os estudantes expressarem as suas 

opiniões e sentimentos em relação à aula de campo da qual participaram. 

Para direcionar melhor a aula debate, planejamos algumas 

perguntas que foram divididas em dois blocos, sendo um relacionado às 

questões referentes à aula de campo, outro relacionado à Educação 

Ambiental. Apesar do direcionamento, ao longo da conversa com os alunos 

podem surgir outras questões que podem ser incorporadas a discussão.

7.1.3 Aula 3 - Aula de debate sobre a aula de campo na RPPN Sítio Bica 

 Duração: 2 tempos de hora-aula (com 50 minutos cada)

 Folhas de papel ofícioRecursos:

Objetivos: 

Compartilhar com os colegas as vivências 

experimentadas durante a aula de campo; 

Refletir sobre a importância desse tipo de atividade; 

Discutir sobre os aspectos relacionados à Educação 

Ambiental observados ao longo da aula de campo. 

Desenvolvimento da aula:

O primeiro momento da aula debate é direcionado para as questões 

relacionadas à aula de campo, onde pode ser perguntado para os discentes 

acerca do significado do termo “aula de campo”, se eles consideram que a 

aula de campo é importante para sua formação, se a RPPN é importante 

para a conservação do meio ambiente, entre outras perguntas nesse 

sentido.

A partir desse debate inicial sobre a aula de campo, introduza a 

discussão sobre questões relacionadas à Educação Ambiental - EA, iniciando 

pela pergunta sobre o que significava o termo “Educação Ambiental” para 

seus alunos. Pergunte também se os estudantes consideravam que tinham 

aprendido sobre assuntos relacionados à EA durante a aula de campo.

Para finalizar o debate, pergunte aos estudantes o que eles acharam 

da aula de campo e se eles acham que durante essa aula foi possível 

observar aspectos relacionados a outras disciplinas.

Finalize a aula pedindo que os alunos realizem um registro sobre a 

aula de campo na RPPN Sítio Bica, que poderá ser por meio de um desenho, 

uma história, um texto, uma poesia, ou qualquer outra forma de expressão e 

compartilhe os resultados com a turma.
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Apesar desta proposta pedagógica se aplicar a 

RPPN Sítio Bica, as atividades metodologias pedagógicas 

aqui descritas podem ser adaptadas para outras RPPNs. 

Como exemplos de RPPNs alagoanas que são abertas para 

visitação e que recebem grupos de alunos de escolas públicas e privadas, 

podemos citar as seguintes: RPPN Cachoeira, RPPN Mata do Cedro e RPPN 

Santa Fé. Sendo a RPPN Cachoeira a única inserida no bioma Caatinga, as 

últimas na Mata Atlântica.  

Então professor, sabendo da importância no desenvolvimento de aula 

lúdicas, bem como a necessidade de melhorar a educação básica no país, 

concordamos que a visitação em ambientes naturais pode ser uma 

alternativa entre as tantas outras para aplicar com seus estudantes, nesse 

aspecto esperamos que este roteiro tenha ajudado a planejar sua aula de 

campo na RPPN Sítio Bica ou até mesmo te inspirar a criar seu próprio roteiro 

adaptando-o a outra unidade de conservação. Agindo assim, todos podemos 

contribuir para melhorar as estratégias de ensino e aprendizagem, bem 

como as ações de educação ambiental e conservação do meio ambiente.    
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