
 5a Série 
 

Lição: 
Relevo - parte 7 

Lição de inglês interconexões para referência: 
Nenhuma referência a interligações 

Currículo de Ciências: Standard 2 objetivos 1 e 2 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de criar uma forma de relevo 
em argila, classificá-lo com base em como foi criado, 
explicar quanto tempo esta forma demora para ser 
criada e farão um cartaz individualmente para 
apresentar essas informações. 
 
Posso fazer meu tipo de relevo favorito usando 
argila, classificá-lo em uma categoria baseado em 
como foi criado e explicar quanto tempo demora 
para se forma através da criação de um cartaz para 
apresentar, individualmente, essas informações.  

Os alunos serão capazes de explicar como as 
diferentes formas de relevo são criadas e quanto 
tempo levam para serem formadas, participando de 
uma atividade de classificação com um parceiro. 
 
 
Eu posso explicar como as diferentes formas de 
relevo são e  quanto tempo levam para serem 
criadas, em um jogo de classificação, com um 
parceiro de jogo. 

Pergunta essencial: 
 
 
Como a superfície da terra está se transformando ao 
longo do tempo? 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: acidente geográfico, erosão, intemperismo, 
deposição, terremoto, vulcão, elevação, categorizar 
Falar: erosão, intemperismo, deposição, terremoto, 
vulcão, elevação, penhascos, lago, arco, delta, monte-
testemunho, mesa, desfiladeiro, caverna, vale, 
montanhas, escarpa de falha 
Ler: erosão, intemperismo, deposição, terremoto, 
vulcão, elevação, penhascos, lago, arco, delta, monte-
testemunho, mesa, desfiladeiro, caverna, vale, 
montanhas, escarpa de falha, cratera, ilha 
Escrever: erosão, intemperismo, deposição, 
terremoto, vulcão, elevação, penhascos, lago, arco, 
delta, monte-testemunho, mesa, desfiladeiro, 
caverna, vale, montanhas, escarpa de falha, cratera, 
ilha 
 
Frases estruturadas: 
 Meu tipo de relevo favorito é um/uma ____ porque 
_____. 
 Como é formado um/uma _________? 
 Um/Uma ________ e criado/a por ______   porque 
_______. 
 Quanto tempo leva para formar um/uma 
__________? 
 
 Pode levar milhares de anos para formar um/uma 
________. 
 Um/Uma ________ pode ser formado rapidamente. 
 Um/Uma  ________ pode ser formado rapidamente 
ou pode levar milhares de anos para se formar. 
 



Materiais: 
  Fotos dos tipos de relevo utilizadas nas lições 

anteriores 

  Cartões com as legendas 

  Cartões com os tipos de relevo 

 Cartazes 

 Argila 

 Passos para o projeto do cartaz 

Vocabulário adicional da lição: 
 Milhares de anos, formar, rapidamente 
 
 
 
 

Lição:  Tempo de instrução: (40 minutos) 
Abertura: (4 minutos) 
 
  Postar fotos das diferentes formas de relevo que estudaram durante esta unidade no quadro. 

 P: "Nós temos aprendido muito sobre os diferentes tipos de relevo e como eles podem ser criados pelo 
intemperismo, erosão, deposição, vulcões, terremotos e elevação.  Alguns tipos de relevo são criados 
rapidamente, enquanto outros demoram milhares de anos para se formarem.  Quero que pensem em qual é 
o seu tipo de relevo favorito dentre os que aprendemos até agora.  Talvez, vocês tenham mais de um 
favorito.  Mas, escolha apenas um." 

  Dar aos alunos de 30 segundos para que pensem no seu favorito. 

 P: "Quando eu disser 'Agora!' vire-se para um colega e diga a ele qual é o seu tipo de relevo favorito e 
explique porque é o seu favorito.  Use a frase estruturada para dizer: ' Meu tipo de relevo favorito é um/uma  
________ porque ______.'"   Escreva no quadro ou num cartaz a frase estruturada.  "O colega 1 vai falar 
primeiro e o colega 2 falará depois. Prontos? Agora!" 

 S1: Meu tipo de relevo é um/uma _______ porque ________. 

 S2: Meu tipo de relevo favorito é um/uma _____ porque ______. 

T: "Eu ouvi  diferentes tipos de relevo favoritos.  Vamos fazer nosso tipo de relevo favorito com argila, e 
registrar informações sobre ele num cartaz que você usará para compartilhar com a turma.  Vamos dar uma 
olhada no objetivo de aprendizagem da lição."  
Aponte para o objetivo que deve estar no quadro: 'Eu posso fazer meu tipo de relevo favorito usando argila, 
classificá-lo em uma categoria baseado em como ele foi criado e explicar quanto tempo demora essa 
formação, através da criação de um cartaz para expor essas informações individualmente'. 
P: "Colega 1, quando eu disser "Agora!" você perguntará a seu colega: 'O que vamos fazer hoje?'"  Escreva a 
pergunta no quadro.  "Colega 1, você vai ler o objetivo no quadro."  Aponte para o objetivo. "Então, o colega 
1, vai perguntar: 'Me fale uma informação que aprenderemos hoje e como saberemos se aprendemos?'"  
Escreva a pergunta no quadro.  "O colega 2 responderá a pergunta explicando uma informação que a classe 
vai aprender hoje e como eles vão saber que aprenderam isso." 



 Dê a classe 1-2 minutos. 

 A2: O que faremos hoje? 

 A1: Nós vamos criar um tipo de relevo, classificá-lo com base em como ele foi criado, explicar quanto tempo 
leva para ser formado e fazer um cartaz com essas informações. 

O colega 2 (fantoche, animal de pelúcia ou colega imaginário) perguntará: ‘Me diga algo que aprenderemos 
hoje e como saberemos se realmente aprendemos? 

A2: Nós vamos fazer nosso próprio tipo de relevo usando argila, explicar como ele foi formado e quanto tempo 
levou essa formação, elaborando um cartaz para apresentar as informações.  Nós saberemos que aprendemos 
fazendo nosso cartaz individualmente. 

Introdução ao Material novo (instrução direta): (8 minutos) 

 P: "Nós já aprendemos como esses tipos de relevo são criados."  Aponte para as imagens dos tipos de relevo 
que estão no quadro.  "Alguns foram criados pelo intemperismo, erosão e/ou deposição.  Outros foram 
criados por vulcões, terremotos ou elevação.  Vamos rever como esses tipos de relevo foram criados e 
classificá-los com base na forma como foram criados.  Vocês perceberão que alguns tipos de relevo podem 
ser criados por mais de uma maneira?  Vamos olhar, por exemplo, as montanhas.  Pense em uma maneira 
como as  montanhas se formaram e porquê.  Quando eu disser 'Agora!' Vire-se para um colega e explique  
uma maneira como as montanhas foram formadas.  Pense." 

  Dê  30 segundos para que os alunos pensem 

 P: "Certo, vire-se para um colega e diga a ele uma maneira como as montanhas foram formadas por: 
intemperismo, erosão e/ou deposição, por vulcões, terremotos ou por elevação.  Você deve usar a frase 
estruturada, 'Uma/Um__________ foi criada/o  ________ porque _____________. "  Escreva a frase 
estruturada no quadro ou em um cartaz.  "O colega 2 falará primeiro e depois, o colega 1 falará.  Agora!” 

 A2: Uma montanha foi criada por ______ porque _______. 

 A1: Uma montanha foi criada por ____ porque ________. 

T: "Muito bom!  Levantem as mãos se você e seu parceiro disseram formas diferentes de como as 
montanhas foram criadas." 

Os alunos levantam a mão, se disseram formas diferentes. 

 P: "Nós aprendemos que uma montanha pode ser uma montanha vulcânica, criada por um vulcão ou  pode 
ser criada por elevação.  As montanhas também podem ser criadas por terremotos.  Os vales são também 
criados de maneiras diferentes.  Pense sobre uma forma pelas quais os vales foram formados e porquê.  
Quando eu disser 'Agora!' Vire-se para um colega e explique uma maneira como os vales foram formados.  
Pense." 

Dê 30 segundos para que os alunos pensem. 



P: "Vire-se para um colega e diga a ele uma maneira como os vales foram formados por: intemperismo, 
erosão e/ou deposição, por vulcões, terremotos ou elevação.  Você deve usar a frase estruturada, 'Um 
__________ foi criado  ________ porque _____________. "  Escreva a frase estruturada no quadro ou em um 
cartaz.  "O colega 1 falará primeiro e, depois, o colega 2 falará.  Agora!” 

 A1: Um vale foi criado por ______ porque ________. 

 S2: Um vale foi criado por ______ porque ________. 

T: "Muito bom!  Levantem as mãos se você e seu parceiro disseram formas diferentes de como os vales 
foram criados." 

Os alunos levantam a mão, se disseram formas diferentes. 

P: "Os vales podem ser criados por água corrente e erosão,  como,  um vale em forma de V.  Os vales em 
forma de U são criados por geleiras,  através do intemperismo e da erosão.  Os vales também podem ser 
resultado dos terremotos.  Viram como alguns de nossos tipos de relevo podem ser colocados em mais de 
uma categoria?  Vamos classificar os tipos de relevo que criarmos nas seguintes categorias: 'Intemperismo, 
erosão e/ou deposição'; 'Vulcões'; 'Terremotos' e 'Elevação’.  Se um tipo de relevo específico se encaixar em 
duas categorias, devo colocá-lo sob uma delas e explicar porque ele pode estar ali, depois devo movê-lo para 
a outra categoria e explicar porque ele também pode ficar lá." 

 P: " Há ainda outra coisa que quero que observem.  Os tipos de relevo não apenas podem ser criados de 
maneiras diferentes, mas também podem  levar diferentes intervalos de tempo para serem criados.  Vamos 
olhar para formas de relevo criadas pelo intemperismo, erosão e deposição.  Pensem: vocês acham que leva 
milhares de anos para criar esses tipos de relevo ou eles foram criados rapidamente?  Vire para um colega e 
diga o que você pensa.  Agora!” 
 A: Demora milhares de anos para criar essas formas de relevo. 

 P: "E então classe, leva milhares de anos ou acontece rapidamente?" 

 A: Demora milhares de anos. 

 P: "Muito bom!  Demora muito tempo para que o intemperismo, a erosão e a deposição formem esses tipos 
de relevo.  Vamos olhar para as formas de relevo criadas por vulcões.  Levam milhares de anos para criar 
esses tipos de relevo ou eles são criados rapidamente?  Vire para um colega e diga o que você pensa.  
Agora!” 

 A: Alguns demoram milhares de anos e outros podem ser formados rapidamente. 

 P: "Eu pude perceber que esta pergunta foi mais difícil de responder.  E você estão certos!  Alguns destes 
tipos de relevo podem levar milhares de anos e outros, como a cratera, podem ser criados rapidamente.  
Vamos olhar os tipos de relevo criados por terremotos.  Levam milhares de anos para criar esses tipos de 
relevo ou eles são criados rapidamente?  Vire para um colega e diga o que você pensa.  Agora!” 

 A: Alguns demoram milhares de anos e outros podem ser formados rapidamente. 

 P: "Eu pude perceber que esta pergunta foi mais difícil de responder.  E vocês estão certos de novo!  Alguns 



destes tipos de relevo podem levar milhares de anos como as montanhas e vales e, outros, como a escarpa 
de falha, podem ser formados rapidamente.  Vamos olhar para os tipos de relevo criados por elevação.  
Levam milhares de anos para criar esses tipos de relevo ou eles são criados rapidamente?  Vire para um 
colega e diga o que você pensa.  Agora!” 

 A: Demora milhares de anos. 

 P: "Esta pergunta pareceu mais fácil de responder.  Sim, elevação leva milhares de anos." 

 Prática guiada: (10 minutos) 
 
 P: "Agora é sua vez de praticar classificando.  Você vai receber um conjunto de cartões com fotos dos tipos de 
relevo e seus nomes.  Você também receberá 4 legendas: 1. intemperismo, erosão e/ou deposição; 2. 
terremotos; 3. vulcões e 4. elevação.  Você vai sortear um cartão e seu colega irá lhe perguntar como esse 
tipo de relevo é criado.  Você vai identificar como é formado e colocar o cartão abaixo da legenda adequada.  
Se identificar mais do que uma maneira como foi formado, poderá movê-lo para a segunda legenda. Seu 
colega perguntará, então, quanto tempo demora para formar aquele tipo de relevo.  Você vai responder se 
ele é criado rapidamente ou se leva milhares de anos para ser formado. Então, será vez do seu colga sortear 
um cartão.  Vocês usarão as frases estruturadas tanto para perguntar, quanto para responder. Vocês devem 
perguntar com frases completas como: 'Como é criado um/uma _________?' e 'Quanto tempo leva para criar 
um/uma ________.' "  Aponte para as frases estruturadas que estão no quadro.  "E devem responder, 
também usando as frases estruturadas: '_________ é criado por _______  porque __________. E então você 
dirá: 'Pode levar milhares de anos para criar um/uma _______...' ou 'Um/uma ________ pode ser criados 
rapidamente.' ou 'Um/uma _______ pode ser criado rapidamente ou pode levar milhares de anos para ser 
formado.'"  Aponte para as frases estruturadas. 
 
Ciclo de modelagem: 
Professor demonstra: 
 

Use um fantoche, parceiro imaginário ou bicho de pelúcia para demonstrar. 

P1: "Eu serei o colega 1.  Eu vou sortear um cartão.  Eu tirei um lago". 

P2: "Como colega 2, vou fazer a pergunta, 'Como é criado um lago?'"  Aponte para a frase estruturada. 

P1: "O colega 1 irá usar a  frase estruturada e dizer ao colega 2 como ele foi criado. "Um lago é criado por 
intemperismo e erosão, porque as geleiras podem derreter, o que corrói e transporta a terra. A água se 
acumula e forma o lago."  Aponte para a frase estruturada. Coloque imagem sob a legenda "Intemperismo, 
erosão e/ou deposição". 

P1: "Um lago pode ser também criado por elevação, porque as placas da Terra podem levantar-se e criarem 
montanhas, o que permite que a água se acumule na base das montanhas na depressão em forma de bacia." 

Mova o cartão lago para baixo do título "Elevação". 

P1: "Um lago pode ser também criado por terremotos, porque os terremotos podem criar montanhas e a 
água pode correr das montanhas e se acumular em uma depressão em forma de bacia, formando um lago." 



 P2: "O colega 2 fará então a pergunta, 'Quanto tempo leva para criar um lago?'" 

 P1: "O colega 1 responderá à pergunta usando a frase estruturada 'Pode levar milhares de anos para criar 
um lago.' Então, será a vez do colega 2 sortear um cartão e responder à pergunta, depois o colega 1 volta a 
perguntar. " 

 Professor e um aluno demonstram: 

Selecione um aluno para ajudá-lo a demonstrar. 

P: "Eu serei o colega 2 e você será o colega 1.  Sorteie um cartão da pilha". 

 O aluno sorteia uma carta da pilha. Mostre à classe o cartão que o aluno sorteou. 

P: "Como colega 2, vou perguntar, 'Como um/uma é ______ criado?”  Aponte para a frase estruturada. 

 A: Um/uma ______ é criado por _______ porque _______. 

Aponte para a frase estruturada.  Ajude o aluno a colocar o cartão na categoria correta.  Se houver outra 
maneira como ele for criado, convide o aluno a dar a outra resposta e mover o cartão. 

 P: "O colega 2, então pergunta: 'Quanto tempo leva para formar um/uma _________?'" 

 A: Demora milhares de anos para criar um _________. (Ou Um/uma ________ pode ser criado rapidamente.  
Ou um ____ pode ser criado rapidamente ou pode levar milhares de anos.) 

 P: "É a vez do colega 2 selecionar um cartão e responder a pergunta e do colega 1 fazer também sua 
pergunta." 

 Dois alunos demonstram: 

Selecione dois alunos para demonstrarem. 

P: "Decidam quem será o colega 1 e quem será o colega 2." 

Os alunos decidem quem será o colega 1 e o colega 2. 

O colega 1 sorteia um cartão da pilha. Mostre à classe o cartão que o aluno sorteou. 

A2: Como um _______ é criado ? 

A1: Um _______ é criado por _______ porque ________. 

 O colega1 coloca o cartão na categoria correta. 

Se houver outra maneira como ele for criado, convide o aluno a dar a outra resposta e mover o cartão. 

A2: Quanto tempo leva para criar um/uma ____________? 

 A1: Demora milhares de anos para criar um ____________. (Ou Um/uma ________ pode ser criado 
rapidamente.  Ou um ____ pode ser criado rapidamente ou pode levar milhares de anos.) 



 P: "É a vez do colega 2 selecionar um cartão e responder a pergunta e do colega 1 fazer também sua 
pergunta." 

Todos os alunos praticam: 

Distribua os conjuntos de cartões para cada dupla. Caminhe pela sala para ajudar os alunos na classificação e 
no uso das frases estruturadas em suas respostas. 

Prática independente: (15 minutos) 
 
 P: "Excelente classe!  Eu posso dizer o quanto vocês aprenderam sobre os tipos de relevo, como eles foram 
criados e quanto tempo demorou para serem criados.  Agora é sua chance de se tornar um especialista em 
uma dessas formas de relevo!  Você deve escolher um dos tipos de relevo, aquele que for o seu favorito.  
Você fará o seu relevo favorito com argila e criará um cartaz sobre ele. No cartaz você deve escrever o nome 
do relevo que escolheu, identificar as categorias nas quais ele pode ser classificá-lo, como intemperismo, 
erosão e/ou deposição, terremotos, vulcões ou elevação, em seguida, deve identificar o tempo que leva para 
criar este tipo de relevo.  Você usará as frases estruturadas em seu cartaz.  Você e seu colega farão cada um 
seu próprio cartaz, mas é importante que vocês escolham dois tipos de relevo diferentes.  Se vocês dois 
tiverem o mesmo tipo de relevo favorito, um de vocês pode escolher outro favorito." 

Coloque os passos para a elaboração do cartaz sob a câmera de documentos ou escreva-os no quadro. 

 Ciclo de modelagem: 

Professor demonstra: 

Coloque um cartaz no quadro para demonstrar. 

P: "Eu vou imaginar que o meu tipo de relevo favorito é o lago, como fiz antes.  Um lago não é, realmente, 
meu tipo de relevo favorito, então sintam que precisam fazer como o professor e ter o lago como seu 
favorito.  Tentem escolher um tipo de relevo diferente.  Eu preciso ter a certeza de que meu tipo de relevo 
favorito é diferente do tipo favorito do meu colega.  Eu vou escrever o nome do tipo de relevo em meu 
cartaz.  Os títulos são geralmente maiores do que as outras escritas num cartaz."  Refira-se aos passos que 
devem ser seguidos. 

Escreva 'Lago' na parte superior do seu cartaz em letras grandes e legíveis. 

P: "Agora, vou fazer um lago com a argila." 

Refira-se sempre aos passos que devem ser seguidos. Demonstre como fazer um lago com a argila para que os 
alunos possam ver como fazer. 

P: "Agora, vou identificar em qual categoria ou categorias ele deve ser colocado.  Vou registrar as frases que 
eu disse anteriormente.  Vou usar as frases estruturadas para escrever.  Porque há muitas maneiras de criar 
um lago, vou escrever três frases diferentes.  'Um lago é criado por intemperismo e erosão porque as 
geleiras podem derreter e desgastarem a terra, a água se acumula na depressão formada para formar um 
lago.'  'Um lago é criado por elevação, porque as placas da Terra podem se levantar e criar montanhas, que 



permitem que a água se acumule na base das montanhas em uma depressão em forma de bacia.   

P1: "Um lago pode ser também criado por terremotos, porque os terremotos podem criar montanhas, água 
pode correr das montanhas e se acumular em uma depressão em forma de bacia, formando um lago." 

Refira-se sempre aos passos que devem ser seguidos.  Escreva as frases no seu cartaz com a letras menores e 
legíveis. 

P: "Vou deixar algum espaço entre a frase que escrevi e as próximas que escreverei.  Agora,  vou escrever 
quanto tempo um lago demora para se formar.  Um lago pode levar milhares de anos para se formar." 
Refira-se sempre aos passos que devem ser seguidos.  Escreva a frase no seu cartaz com letras menores, mas 
legíveis. 

P: "Agora, posso desenhar o meu tipo de relevo e colorir." 

Refira-se sempre aos passos que devem ser seguidos.  Faça um desenho rápido do seu tipo de relevo e comece 
a colorir. 

P: "Agora meu cartaz está completo!  Eu vou usar este cartaz para apresentar o meu tipo de relevo para a 
classe e para compará-lo e contrastá-lo com o tipo de relevo preferido do meu colega." 

 Professor e um aluno demonstram: 

Coloque um novo cartaz no quadro e selecione um aluno para demonstrar com você. 

P: "Qual é o seu tipo de relevo favorito?" 

 O aluno diz seu tipo de relevo favorito. 

T: "Você deve se certificar que o tipo de relevo escolhido é diferente do seu parceiro.  Agora, siga os passos.  
O que vai fazer primeiro?"  Refira-se aos passos que devem ser seguidos. 

A: Eu vou escrever o nome do tipo de relevo em meu cartaz. 

O aluno escreve o título de seu cartaz em letras grandes e legíveis. 

P: "Agora, o que você fará?"  Refira-se aos passos que devem ser seguidos. 

A: Eu vou fazer meu tipo de relevo com argila. 

O aluno cria seu tipo de relevo com argila. 

P: "Agora, o que você fará?"  Refira-se aos passos que devem ser seguidos. 

A: Vou identificar em qual categoria devo colocá-lo e porquê. 

P: "Vá em frente, mas antes, fale em voz alta o que fará.  Em qual ou quais categorias você vai classificar seu 
tipo de relevo?" 

O aluno identifica a/as categoria/categorias nas quais o tipo de relevo pode ser colocado. 



P: "Ótimo, agora continue e registre no cartaz usando as frases estruturadas." 

O aluno deve escrever no cartaz usando as frases estruturadas. 

P: "Agora, o que você fará?"  Refira-se aos passos que devem ser seguidos. 

A: Vou deixar algum espaço e depois escrever quanto tempo meu tipo de relevo leva para ser formado. 

P: "Vá em frente, mas antes, fale em voz alta o que fará.  Quanto tempo leva para seu acidente geográfico 
ser criado?" 

O aluno identifica quanto tempo demora para o tipo de relevo ser criado. 

P: "Ótimo, agora continue e registre no cartaz usando as frases estruturadas." 

O aluno escreve no cartaz usando as frases estruturadas. 

P: "Agora, o que você fará?"  Refira-se aos passos que devem ser seguidos. 

A: Vou desenhar meu tipo de relevo e colorir. 
O aluno desenha rapidamente o tipo de relevo e começa a colorir. 

P: "Agora seu cartaz está completo!  Você utilizará este cartaz quando apresentar sobre seu tipo de relevo  
para a classe e quando comparar e contrastar seu tipo preferido com o do seu colega." 

Todos os alunos praticam: 

Distribua os cartazes e a argila para os alunos. Também distribua os marcadores para os alunos, se você optar 
por deixá-los usar marcadores.  Retome os procedimentos que você pode ter estabelecido para o uso do 
marcador.  Caminhe pela sala para garantir que os alunos estejam seguindo os passos e que tenham 
compreendido o que devem fazer.  Também, certifique-se de que os alunos tenham escolhido um tipo de 
relevo diferente do seu colega. 

Encerramento: (3 minutos) 

T: "Excelente trabalho classe!  Vamos ver se atingimos o objetivo da lição.  Quando eu disser, 'Agora!' quero 
que vire para um colega e, juntos, leiam o objetivo da lição, em voz baixa.  Prontos? Agora!" 

A: Posso fazer meu tipo de relevo favorito usando argila, classificá-lo em uma categoria baseada em como foi 
criado e explicar quanto tempo demorou para se formar, através da criação de um cartaz individual para 
apresentar essas informações. 

 Recupere a atenção da classe. 

P: "Muito bem! Quando eu disser, 'Agora!' quero que o colega 2 explique com suas próprias palavras para o 
colega 1 o que você aprendeu hoje e como você sabe que você aprendeu.  Prontos? Agora!" 

A2: Fizemos nosso próprio tipo de relevo usando argila e explicamos como ele foi criado e quanto tempo levou 
para criar, elaborando um cartaz para apresentar as informações. Sabemos que aprendemos porque fizemos 



um cartaz individualmente. 

P: "Muito bem!  Quando eu disser, 'Agora!' quero que o colega 1 explique, com suas próprias palavras ao 
colega 2 o que você aprendeu hoje e como sabe que você aprendeu. Prontos? Agora!" 

A2: Fizemos nosso próprio tipo de relevo usando argila e explicamos como ele foi criado e quanto tempo levou 
para criar, elaborando um cartaz para apresentar as informações.  Sabemos que aprendemos porque fizemos 
um cartaz individualmente. 

P: "Vamos ouvir o que alguns de vocês tem a dizer." 

  Chame uma dupla de alunos para compartilhar o que aprenderam e como eles sabem que eles 
aprenderam isso. 

T: "Excelente.  É claro para mim que atingimos nosso objetivo hoje.  Em nossa próxima aula de Ciências, 
vocês vão compartilhar seus cartazes com a turma e apresentar seu tipo de relevo.  Vocês também 
trabalharão com um colega para comparar e contrastar seu tipo de relevo com o dele." 

Avaliação: 
Observe os alunos durante a prática guiada, observe as dificuldades no conteúdo e na linguagem. 
Observe os cartazes e modelos de argila. 
 
Ideias Adicionais: 
  Ao invés de fazer cartazes, você poderia levar os alunos para o laboratório de informática e criar um 

documento digital ou uma apresentação em PowerPoint, apresentando seu material. 
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 Passos elaborar o seu cartaz 
 

1.  Escolha seu tipo de relevo favorito.  Certifique-se de 
que ele é diferente do escolhido por seu colega. 
2.  Escreva o nome do seu tipo de relevo como o título do 
seu cartaz.  A letra deve ser grande e legível. 
3.  Faça seu tipo de relevo em argila. 
4.  Classifique seu tipo de relevo e escreva no cartaz 
usando a frase estruturada: __________ é criado por 
_________  porque _______________.   
5. Classifique seu tipo de relevo em mais de uma categoria, 
se necessário.  Escreva com letras menores, mas legíveis. 
6. Explique quanto tempo este tipo de relevo demora para 
ser criado usando uma frase estruturada: Um/Uma 
____________ pode levar milhares de anos para ser 
criado/a, Um/Uma _______ pode ser criado/a 
rapidamente; ou Um/Uma _____ pode ser criado/a 
rapidamente ou pode levar milhares de anos para ser 
criado/a. Escreva com letras menores, mas legíveis. 
7.  Faça um desenho do seu tipo de relevo no seu cartaz e 
pinte. 


