
5a Série 
 

Lição   
Relevo parte 8 

Referência para interconexões inglês 
lição: 
Nenhuma referência a interligações 

Currículo de Ciências: standard 2  objetivo 1 e 2 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de comparar e 
contrastar dois acidentes geográficos usando um 
diagrama de Venn, em dupla com um colega. 
 
Eu posso comparar e contrastar meu tipo de 
relevo preferido com o do meu colega usando 
um diagrama de Venn. 
 
 

Os alunos serão capazes de apresentar um tipo de relevo 
para a classe usando um cartaz, individualmente, e 
usando um diagrama de Venn em dupla com um colega.   
 
Eu posso apresentar um tipo de relevo para a classe 
usando um cartaz, individualmente, e usando um 
diagrama de Venn com um colega. 

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

Vocabulário Acadêmico para o Mural de Palavras: 
 
Ouvir: comparar semelhante, diferente, contrastar, 
relevo, erosão, intemperismo, deposição, terremoto, 
vulcão, elevação, classificar 
Falar: semelhante, diferente, erosão, intemperismo, 
deposição, terremoto, vulcão, elevação, penhascos, lago, 
arco, delta, monte-testemunho, mesa, cânion, caverna, 
vale, montanhas, escarpa de falha, cratera, ilha 
Ler: erosão, intemperismo, deposição, terremoto, vulcão, 
elevação, penhascos, lago, arco, delta, monte-
testemunho, mesa, desfiladeiro, caverna, vale, 
montanhas, escarpa de falha, cratera, ilha  
Falar: semelhante, diferente, erosão, intemperismo, 
deposição, terremoto, vulcão, elevação, penhascos, lago, 
arco, delta, monte-testemunho, mesa, cânion, caverna, 
vale, montanhas, escarpa de falha, cratera, ilha 
 
Frases estruturadas: 
__________ e _____________ são semelhantes porque 
_______________. 
Um/Uma ____________ é diferente porque 
_______________. 
 
 Meu tipo de relevo favorito é um/uma _______ porque 
__________. 
 Um/uma ________ é criada/o por ________   porque 
__________. 
 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. 



Material: 
 Cartazes da lição anterior 

 Tipos de relevo em argila da lição anterior 

 Quadros brancos, marcadores, apagadores-
um conjunto para cada dupla 

 Planilha com Diagrama de Venn 

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

Lição   Tempo de instrução: 60 minutos (com apresentações de 
classe) 

Abertura: (5 minutos)  
 
 Postar no quadro as fotos das diferentes formas de relevo que estudaram durante esta unidade . 

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.  Em nossa última aula, 
escolhemos nossos tipos de relevo favorito, identificamos como eles foram criados e quanto tempo eles 
levaram para serem formados.  Eu vou apontar para cada uma dessas fotos dos tipos de relevo, quero que 
vocês todos digam, em voz alta, qual é o tipo que estou apontando.  Depois, quero que levante a mão se 
você selecionou este tipo de relevo como seu favorito." 

 Aponte para cada uma das imagens das diferentes formas de relevo no quadro.   

P: Depois que você apontar para cada foto diga: "Levante a mão se este é o seu tipo de relevo favorito." 

 Selecione as duas imagens mais populares e coloque-as no centro do quadro lado a lado. 

P: "Olhem estes dois tipos de relevo. Eles são os preferidos desta classe. Pensem... Esses dois tipos de 
relevo são semelhantes ou diferentes? Quando eu disser 'Agora!', quero que você se vire para um colega e 
digam: 'Eles são semelhantes porque________' ou 'Eles são diferentes porque ____________' e explique o 
seu raciocínio."  Escreva as frases estruturadas no quadro.  "O colega 1 vai falar primeiro, depois colega 2 
dirá o que pensa. Prontos? Agora!" 

A1: Eles são semelhantes/diferentes porque _________. 

A2: Eles são semelhantes/diferentes porque _________. 

P: Classe, levantem as mãos se vocês disseram que acham que estes dois tipos de relevo são semelhantes." 

Os alunos que pensam que eles são semelhantes, devem levantar as mãos. 

P: Classe, levantem as mãos se vocês disseram que acham que estes dois tipos de relevo são diferentes." 

Os alunos que pensam que são diferentes, devem levantar a mão. 

P: "Parece que nossa classe está dividida.  Alguns alunos pensam que estes tipos de relevo são 



semelhantes e outros pensam que eles são diferentes. Bem... vocês estão certos! Há semelhanças e 
diferenças entre estes dois tipos de relevo que estudamos. Hoje nós vamos analisar tipos de relevo, o meu 
favorito e o favorito de um colega. Vamos compará-los e contrastá-los para identificar as semelhanças e 
diferenças entre eles.  Vamos usar um diagrama de Venn para identificar essas semelhanças e diferenças.  
Quem já usou um diagrama de Venn antes?" 

Todos os alunos devem levantar as mãos. 
P: "Vamos conferir o objetivo de aprendizagem desta lição."  

 Aponte para o objetivo que está no quadro: 'Eu posso comparar e contrastar meu tipo de relevo 
preferido com o de um colega usando um diagrama de Venn em duplas.' 

P: "Colega 1, quando eu disser" Agora!" você perguntará a seu parceiro: 'O que vamos fazer hoje?'"  
Escreva a pergunta no quadro.  "Colega 2, você vai ler o objetivo no quadro."  Aponte para o objetivo.  
"Então, colega 2, você deve perguntar, 'Me diga uma informação que  aprenderemos hoje e como 
saberemos que a aprendemos?'"  Escreva a pergunta no quadro.  "O colega 1 responderá a pergunta 
explicando uma informação que a classe aprenderá hoje e como eles vão saber que aprenderam."  

 Dê aos alunos 1-2 minutos para isto.  

A1: O que vamos fazer hoje? 

A2: Vamos comparar e contrastar meu tipo de relevo preferido com o do parceiro usando um diagrama de 
Venn. 

A2: Me fale uma informação que aprenderemos hoje e como saberemos que a aprendemos? 

A1: Vamos comparar e contrastar dois tipos de relevo.  Saberemos que aprendemos ao completar um 
diagrama de Venn em duplas. 

Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (5 minutos) 

P: "Agora, que já relembramos os diferentes tipos de relevo e o quanto tempo eles levaram para serem 
formados, vamos comparar e contrastar dois diferentes tipos, usando um diagrama de Venn." 

 Poste as diferentes formas de relevo com suas fotos no quadro para que os alunos escolham.  Desenhe 
um diagrama de Venn em branco no quadro ou em um grande cartaz. 

P: "Eu vou escolher um vale e um arco." 

 Escreva num dos dois círculos no diagrama de Venn "vale" e no outro "Arco". 

P: "Lembre-se, em um diagrama de Venn, colocamos o que eles têm em comum no meio do diagrama e o 
que eles têm de diferente em cada um dos círculos.  Vamos ver se me lembro de algumas coisas que eles 
têm em comum. Vamos comparar vales e arcos.  Pense em algo que os vales e os arcos têm em comum.  
Quando eu disser 'Agora!', você vai virar para um colega e dizer uma semelhança entre um arco e um vale.  
Agora!” 



A: Tanto os vales quanto os arcos podem levar milhares de anos para formar. As respostas podem variar. 

 Peça que um grupo de alunos para que compartilhem suas ideias.  Escreva as semelhanças no meio do 
diagrama. 

P: "Alguém pensou em outra semelhança?" 

 Chame um aluno para dar uma resposta diferente. 

T: "Sim, os vales e os arcos podem ser criados por intemperismo e erosão. As respostas podem variar. 

 Escreva as semelhanças no meio do diagrama. 

P: "Agora, vamos analisar as diferenças.  Vamos contrastar os vales e os arcos.  Primeiro, vamos pensar nos 
vales.  Todos devem pensar em algo que é uma característica dos vales, mas não é dos arcos.  Quando eu 
disser, 'Agora!', você vai virar para um colega e dizer uma diferença entre os vales e os arcos.  Agora!” 

A: Os vales podem ser criados por terremotos.  As respostas podem variar. 

 Escreva a essa diferença no círculo do vale. 

P: "Alguém sabe uma outra diferença?" 

 Chame um aluno para dar uma resposta diferente. 

P: "Sim, os vales podem ser criados por geleiras." As respostas podem variar. 

 Escreva a essa diferença no círculo do vale. 

P: "Vamos continuar contrastando vales e arcos.  Vamos pensar, agora, sobre arcos.  Todos, pense em algo 
que é verdadeiro para os arcos, mas não é verdade para os vales.  Quando eu disser, 'Agora!', você vai virar 
para um colega e dizer uma diferença entre os arcos e os vales.  Agora!”   

A: Os arcos são grandemente alterados e formados por erosão pelo vento. As respostas podem variar. 

 Escreva essa diferença no círculo dos arcos. 

P: "Alguém sabe uma outra diferença?" 

 Chame um aluno para dar uma resposta diferente. 

A: Os arcos podem ser quebrados por terremotos e pela erosão. 

 Escreva essa diferença no círculo dos arcos . 

Prática guiada: (12 minutos) 
 
 Distribua as lousinhas brancas, os marcadores e apagadores, um para cada dupla de alunos. 

P: "Nós vamos praticar, comparando e contrastando juntos e em duplas.  Agora vamos comparar e 
contrastar outros dois tipos de relevo.  Vamos comparar cavernas e montes-testemunhos.  Quando eu 



disser, 'Agora!' Quero que o colega 1 desenhe um diagrama de Venn e o colega 2 escreva em um dos 
círculos 'Cavernas' e no outro círculo 'Monte-testemunho'.  Agora!” 

Os alunos desenharão os diagramas de Venn e escreverão os nomes em suas lousinhas brancas. 

P: "Muito bem!  Agora vamos comparar as cavernas e os montes-testemunho e ver o que eles têm em 
comum.  O colega 1 e o colega 2 identificar uma semelhança.  Mas, não pode ser a mesma semelhança.  
Vocês devem usar a frase estruturada _______ e _______ são semelhantes porque ___________. "Escrever 
a frase estruturada no quadro.  "O colega 2 dirá uma semelhança usando a frase estruturada e, depois, 
deve escrevê-la.  O colega 1, deve então, identificar outra semelhança usando uma frase estruturada e 
escrever.  Vou demonstrar como fazer, mas não vou dizer uma semelhança.  Quero que pensem em 
algumas sozinhos.  Em vez disso, vou dizer apenas o início da frase estruturada." 

Ciclo de modelagem: 

O professor demonstra: 

 Use um fantoche, um bicho de pelúcia ou colega imaginário para ajudá-lo a demonstrar. 

P: "Como colega 2, direi: 'As cavernas e os montes-testemunho são semelhantes porque__________' e  
devo dizer uma semelhança entre eles.  Vou, agora, anotar essa semelhança no meio do meu diagrama de 
Venn."  Escreva na lousinha branca para demonstrar.  "Agora será a vez do meu colega." 

P: "Como colega 1 direi: ' As cavernas e os montes-testemunho são semelhantes porque ________ ' e 
identificarei outra semelhança, que não pode ser igual a que meu colega  já disse.  Vou, agora, anotar essa 
semelhança no meio do meu diagrama de Venn."  Escreva na lousinha branca para demonstrar.   

Professor e um aluno demonstram: 

 Chame um aluno para demonstrar com você. 

P: "Você será o colega 1 e eu serei o colega 2.  Eu vou começar.  'As cavernas e os montes-testemunho são 
semelhantes porque ______'.  Vou, agora, anotar essa semelhança no meio do meu diagrama de Venn."  
Estou apenas deixando o espaço em branco, então não darei as respostas ainda."  Escreva na lousinha 
branca para demonstrar.  "Agora é sua vez." 

A: As cavernas e os monte-testemunho são semelhantes porque _______. 

O aluno registra em sua lousinha branca.   

Dois alunos demonstram: 

 Chame dois alunos para ajudá-lo a demonstrar. 

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

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



A2: As cavernas e os monte-testemunho são semelhantes porque ______. 

O aluno registra em sua lousinha branca.   

A1: As cavernas e os montes-testemunho são semelhantes porque ______. 

O aluno registra em sua lousinha branca.   

Todos os alunos praticam: 

P: "Quando eu disser, 'Agora!', todos vão trabalhar em duplas e usar as frases estruturadas para comparar 
cavernas e montes-testemunho, depois devem registrar uma semelhança entre eles em sua lousinha 
branca.  Agora!” 

Os alunos trabalharão com os colegas e identificarão oralmente uma semelhança e, em seguida, devem 
escrevê-la na lousinha branca.  Dê cerca de 3 minutos para que as duplas conversem e registrem. 

 Escolha alguns alunos ou duplas para compartilharem suas respostas.  Certifique-se de que eles estejam 
usando frases estruturadas para responder. 

P: "Muito bem!  Agora vamos contrastar as cavernas e os montes-testemunho e ver o que há de diferente 
entre eles.  O colega 1 e o colega 2 devem identificar uma característica das cavernas.  Mas, elas não 
podem ser a mesma, cada um deve identificar uma diferença.  Vocês devem usar as frases estruturadas.  

' As_______ são diferentes porque ______________. "Escreva a frase estruturada no quadro.  "O colega 1 
irá indicar uma característica da caverna usando a frase estruturada e anotá-la na lousinha branca.  O 
colega 2 deve, então, indicar outra característica, usando a frase estruturada e depois escrever na lousinha 
branca.  Vou demonstrar como fazer, mas não vou dizer uma diferença.  Quero que pensem em algumas 
sozinhos.  Em vez disso, vou dizer apenas o início da frase estruturada." 

Ciclo de modelagem: 

O professor demonstra: 

 Use um fantoche, um bicho de pelúcia ou colega imaginário para ajudá-lo a demonstrar. 

P: "Como parceiro 1, direi, ' uma caverna é diferente porque _______ ' e identificarei uma diferença.  
Agora, escrevo isso no círculo do meu diagrama de Venn no qual está escrito 'cavernas'."  Escreva na 
lousinha branca para demonstrar.  "Agora será a vez do meu colega." 

P: "Como colega 2, direi, 'Uma caverna é diferente porque _________ ' e identifico outra diferença que não 
seja a mesma que meu colega registrou.  Vou agora registrar essa diferença no círculo do meu diagrama de 
Venn no qual está escrito 'cavernas'."  Escreva na lousinha branca para demonstrar.   

Professor e um aluno demonstram: 

 Chame um aluno para demonstrar com você. 

P: "Você será o colega 2 e eu serei o colega 1.  Eu vou começar.  'Uma caverna é diferente porque 



_________ '.  Vou, agora, anotar essa diferença no meu diagrama de Venn."  Estou apenas deixando o 
espaço em branco, então não darei as respostas ainda."  Escreva na lousinha branca para demonstrar.  
"Agora é sua vez." 

A: Uma caverna é diferente porque ____________. 

O aluno registra em sua lousinha branca.   

Dois alunos demonstram: 

 Chame dois alunos para ajudá-lo a demonstrar. 

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

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

A1: Uma caverna é diferente porque __________. 

O aluno registra em sua lousinha branca.   

A2: Uma caverna é diferente porque ______. 

O aluno registra em sua lousinha branca.   

Todos os alunos praticam: 

P: "Quando eu disser, 'Agora!', vocês trabalharão em duplas, usando as frases estruturadas e, deverão 
registrar na lousinha branca cada um a diferença que identificaram.  Agora!” 

Os alunos trabalharão com os colegas e identificarão oralmente uma semelhança e, em seguida, devem 
escrevê-la na lousinha branca.  Dê cerca de 3 minutos para que as duplas conversem e registrem. 

 Escolha alguns alunos ou duplas para compartilharem suas respostas.  Certifique-se de que eles estejam 
usando frases estruturadas para responder. 

 Repita o mesmo processo para uma diferença sobre o monte-testemunho. 

 
Prática independente: (8 minutos para diagramas de Venn, 20 minutos para as apresentações) 
 
Distribua as planilhas com o diagrama de Venn, uma para cada dupla. 

P: "Muito bem, classe!  Agora vocês deverão trabalhar em duplas, usar o diagrama de Venn,  identificar as 
semelhanças e as diferenças entre seus dois acidentes geográficos favoritos.  Lembre-se, você já selecionou 
seu tipo de relevo favorito na última aula, criou um modelo em argila e construiu um cartaz.  Você e seu 
colega devem juntos comparar e contrastar as duas formas de relevo escolhidas por vocês.  Em um dos 
círculos do diagrama de Venn você deve escrever seu tipo de relevo favorito e, no outro círculo, o de seu 
parceiro.  Repitam a atividade que fizemos acima, mas dessa vez, individualmente.  Cada um de vocês se 
revezará dizendo a frase estruturada e depois, escrevendo-a no seu diagrama.  Cada um de vocês deve 



dizer e escrever uma semelhança e duas diferenças, um para cada tipo de relevo.  Agora!” 

Dê cerca de 7 minutos para que as duplas completem seus diagramas de Venn.  Circule pela sala e certifique-
se de que os alunos estejam usando as frases estruturadas e o português para se comunicar. 

P: "Observei que vocês estavam trabalhando muito bem juntos em seu diagrama de Venn! Ótimo trabalho!  
Agora as duplas devem apresentar seu tipo de relevo e seu diagrama de Venn para a classe.  Eu vou 
chamar as duplas.  Ambos devem vir à frente, trazer seus cartazes, suas formas de relevo em argila e o 
diagrama de Venn que construíram juntos.  Cada um vai apresentar seu tipo de relevo, usar as frases 
estruturadas de seus cartazes ou outras frases espontâneas que você quiser usar para apresentar seu tipo 
de relevo.  Depois que cada um apresentar seu cartaz e o tipo de relevo em argila, devem apresentar, 
juntos, seu diagrama de Venn. Assim como praticamos, vocês vão se revezar, identificando as 
semelhanças, diferenças e usando as frases estruturadas.  Depois que a apresentação terminar, todos 
devem aplaudir e a dupla poderá se sentar.  Vamos exibir seus cartazes na sala ou no corredor para que 
todos vejam." 

Ciclo de modelagem: 

Professor demonstra: 

P: "Eu vou usar o cartaz que fiz antes sobre lagos.  Vou ficar à frente da classe e prender meu cartaz no 
quadro. Vou começar explicando porque um lago é o meu tipo de relevo favorito.  Um lago é meu tipo de 
relevo favorito porque eu já visitei vários lagos e gosto de nadar neles.  Então, lerei as frases que escrevi no 
meu cartaz.  Um lago é criado por intemperismo e erosão, porque as geleiras podem derreter, corroer a 
terra, então, a água se acumula na depressão, e forma um lago. P1: "Um lago é 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." 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."  Um lago pode levar milhares de 
anos para ser formado.  Eu desenhei o meu lago favorito, o Lago Powell.  Este é o meu lago de argila.  Eu fiz 
uma depressão em forma de bacia, onde a água vai se acumular."  Aponte para as frases estruturadas no 
cartaz, enquanto você estiver compartilhando e mostre seu relevo em argila para a classe enquanto explica. 

P: "Agora é a vez do meu parceiro para apresentar o seu cartaz.  Depois que meu parceiro terminar, vamos 
nos revezar lendo as frases que escrevemos no diagrama de Venn para apresentar semelhanças e 
diferenças entre nossos tipos de relevo, assim como fizemos quando praticamos." 

Dois alunos demonstram: 

Chame uma dupla que tenha feito um bom trabalho para que se apresente em primeiro lugar. 

P: "Um de vocês dirá primeiro qual é o seu tipo de relevo favorito e porquê.  Em seguida, deve explicar 
como seu relevo foi formado e quanto tempo levou para se formar, lendo as frases do seu cartaz.  Em 
seguida, apresenta seu modelo em argila para a classe. " 

Um dos alunos compartilha seu trabalho com a classe. 



P: "Agora, é a vez do outro colega apresentar seu tipo de relevo favorito e dizer porque o escolheu.  Em 
seguida, deve explicar como seu relevo foi formado e quanto tempo levou para se formar, lendo as frases 
do seu cartaz.  Em seguida, apresenta seu modelo em argila para a classe. " 

O outro aluno da dupla apresenta seu trabalho para a classe. 

P: "Agora vocês devem se revezar apresentando as semelhanças e diferenças do seu Diagrama de Venn." 

Os alunos se revezam apresentando semelhanças usando as frases estruturadas.  Em seguida, os alunos se 
revezam apresentando cada uma das diferenças utilizando, também, as frases estruturadas. 

Exponha os cartazes em algum lugar na sala ou no corredor. 

Todos os alunos praticam: 
 

Peça que as duplas apresentem seus tipos de relevo, o cartaz e o diagrama de Venn.  Ajude os alunos no que 
for necessário.  Incentive os alunos a falar sobre suas formas de relevo e evitar simplesmente ler o que está 
no cartaz.  Faça um cronograma para a apresentação dos alunos.  Use o tempo da aula neste e em outro dia, 
conforme necessário, considerando o tempo de atenção dos alunos para ouvir as apresentações. 

Encerramento: (10 minutos) 

P: "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. Pronto? Agora!" 

Eu posso comparar e contrastar meu tipo de relevo preferido com o do meu colega usando um diagrama de 
Venn, em dupla com um colega. 

 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 aprendeu hoje e como sabe o que você aprendeu. Pronto? Agora!" 

A2: Eu aprendi as semelhanças e diferenças entre meu tipo de relevo favorito e o tipo favorito do meu colega. 
Eu sei que aprendi porque eu escrevi as semelhanças e diferenças em um diagrama de Venn e o apresentei à 
classe. 

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 o que você aprendeu. Pronto? Agora!" 

A1: Eu aprendi as semelhanças e diferenças entre meu tipo de relevo favorito e o tipo favorito do meu colega. 
Eu sei que aprendi porque eu escrevi as semelhanças e diferenças em um diagrama de Venn e o apresentei à 
classe. 

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, com toda a classe. 

P: "Excelente.  É claro para mim que atingimos nosso objetivo hoje!  Essa lição conclui nossa unidade sobre 
o relevo.  Vamos dar uma olhada em tudo que aprendemos sobre os tipos de relevo e rever nossa pergunta 
essencial: Como é que a superfície da Terra está mudando ao longo do tempo?  Você pode responder a 
essa pergunta?  Não há apenas uma resposta correta.  Há muitas respostas que podem ser dadas a partir 
do que aprendemos nas lições sobre o relevo.  Pense por um minuto e, então, compartilhe com um colega 
como você responderia a essa pergunta.  Como a superfície da Terra está se transformando ao longo do 
tempo? 

 Projete a pergunta essencial no quadro, se ela já não estiver lá. 

P: "Quando eu disser, 'Agora!' quero que formem grupo com 4 alunos.  Quero que cada um de vocês 
responda esta pergunta - Como a superfície da Terra está mudando ao longo do tempo? Cada um deve dar 
uma resposta diferente, então não tente copiar a resposta de um dos colegas do grupo. Pense em uma 
nova resposta. Ouça, com atenção, a resposta de cada colega, porque depois que todos responderem,  
quero que o grupo escolha 1 ou 2 respostas para compartilharem com a classe. Prontos? Agora!" 

Os alunos compartilham suas respostas da pergunta essencial em pequenos grupos. 

 Dê aos alunos de 2-3 minutos para que respondam em seus pequenos grupos. Peça que 1-2 grupos 
compartilhem. Selecione aqueles que você observou que fizeram melhor. Escreva uma versão resumida 
dessas respostas no quadro. 

P: "Está bem claro que aprendemos muito sobre os diferentes tipos de relevo nestas lições. Eu posso ver 
que atingimos muitos dos objetivos de aprendizagem e de linguagem desta unidade. Agora, nosso próximo 
passo é usar o que aprendemos no mundo que nos rodeia. Eu quero que você compartilhe seu 
conhecimento, sobre os tipos de relevo e sobre como a superfície da Terra está mudando ao longo do 
tempo, com seus pais, familiares, amigos, babás e vizinhos. Eu quero que você perceba diferentes formas 
de relevo no mundo, próximo de nós e, também, os que estão distantes. Pensem em como eles foram 
formados, quanto tempo levou para que se formassem e como eles são semelhantes e diferentes de 
outros tipos de relevo. Grande trabalho hoje e obrigado por compartilhar suas apresentações com a 
classe!" 

Avaliação: 
Observação das lousinhas brancas e das conversas dos alunos na prática guiada.  
Uso do português e possíveis problemas na compreensão do conteúdo trabalhado. 
Observação dos modelos de argila, dos cartazes e das apresentações. 
 
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, para utilizarem. Os alunos podem apresentar 
seus arquivos em PowerPoint para a classe. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


