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Lição:   
Relevo Parte 2 

Reference to English Interconnections 
Lesson 
Shaping the land pg.  11 

Currículo de Ciências: Standard 2 Objetivo 1 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos demonstrarão o efeito do intemperismo e 
erosão em diferentes tipos de relevo, ao longo do 
tempo, (uma mesa1, monte- testemunho2, garganta3/ 
cânion, cavernas e vale), criando um modelo e 
descrevendo essa formação individualmente em um 
ticket de saída. 
 
 
Eu posso demonstrar o efeito do intemperismo e da 
erosão, ao longo do tempo, em diferentes tipos de 
relevo ( como mesa, monte- testemunho, garganta/ 
cânion, caverna ou vale) e explicar como eles foram 
formados individualmente em meu ticket de saída. 
 

Os alunos explicarão como o intemperismo e a 
erosão modificam diferentes tipos de relevo, ao 
longo do tempo, (uma mesa, monte-testemunho, 
garganta/ cânion, cavernas e vale), descrevendo 
modelos destas formações em duplas ou pequenos 
grupos. 
 
 
Eu posso demonstrar o efeito do intemperismo e da 
erosão, ao longo do tempo, em diferentes tipos de 
relevo (como mesa monte-testemunho, garganta/ 
cânion, caverna ou vale), criando modelos de 
formações geográficas e explicando como foram 
formadas em pares e em pequenos grupos. 
 

Pergunta essencial: 
 
 
Como a superfície da Terra muda ao longo do tempo?  
 

Vocabulário acadêmico para o Mural de Palavras 
Ouvir: geológico, montículo, mesa, cânion ou 
garganta, caverna, vale, acidente geográfico, 
processos químicos 
Falar: Intemperismo, Erosão, monte-testemunho, 
mesa, cânion ou garganta, caverna, vale, camada de 
rochas, intemperismo químico, calcário, minerais 
Ler: Intemperismo, Erosão, geológico, monte- 
testemunho, mesa, cânion, caverna, vale 
Escrever:  intemperismo, erosão, monte- 
testemunho, mesa, cânion, caverna, vale 
 
Frases Estruturadas: 
 
Que acidente geográfico você criou?  

Eu criei um/uma ___________________. 

Como um/uma ______________ é formado? 

                                                        
1 Elevação ou colina com o topo plano, constituída por estruturas horizontais. 
2 Colina de topo plano situada diante de uma escarpa de cuesta (elevação assimétrica), mantida pela camada 
resistente. Representa um fragmento do reverso, sendo, portanto, um testemunho da antiga posição da 
elevação antes do recuo do front. 
3 Desfiladeiro ou cânion são os termos utilizados em geomorfologia e geologia para designar um vale 
profundo com paredes abruptas em forma de penhascos, geralmente escavado por um rio. São também 
chamados de "garganta". 
 



Um/uma_________ é formado pelo intemperismo e 
erosão porque ________________________. 

Materiais: 
 Cartão de vocabulário - Tipos de relevo 

 Argila ou massa de modelar—suficiente para que 
cada aluno faça pequenas réplicas de diferentes 
tipos de relevo. 

 Tickets de saída 

Vocabulário Adicional da lição: 
 
Drenagem, estreito, forças tectônicas, 
microrganismos, influências atmosféricas 
 
 
 
 

Lição:   Tempo de Instrução:  40 Minutos 
Abertura:  (5 minutos) 
 
P: “Vou mostrar a vocês algumas fotos e imagens de lugares muito lindos que podem ser encontrados na 
Terra. Eles não foram feitos de argila ou pintados por pintores famosos como Michelangelo. Eles foram 
formados pelo intemperismo e pela erosão! Mas, acho que a maioria de vocês vai considerá-los como 
obras de Arte. Quando eu apresentar as imagens na minha câmera de documentos, gostaria que você 
ficasse em pé, caso já tenha visto ou ido a um destes lugares.”   
 Projete a imagem do monte-testemunho. Deixe que os alunos observem o cartão de vocabulário para 
acompanhar a imagem.  

P: “Este é um monte-testemunho, um pequeno monte perto de Sedona, Arizona. Não fale, apenas se 
levante se você já esteve aí ou se já viu este acidente geográfico ou esta formação geográfica.” 

 Peça que se levantem, se já viram e, depois, que se sentem rapidamente. Projete a figura na câmera de 
documento. 

P: “Este é o Grand Cânion no Arizona. Fique em pé se você já viu este acidente geográfico antes.” 

 Deixe que se levantem e que sentem rapidamente. Projete a figura de um vale. 

P: “Este é o Little Cottonwood Creek Valley. Localizado nas montanhas de Wasatch aqui em Utah! Levante-
se se já esteve aqui. A maioria de vocês já deve ter estado!” 

P: “Todas estas figuras mostram diferentes tipos de relevo. E há ainda muito mais! Os processos e as forças 
de intemperismo e de erosão mudam a superfície da Terra e criam novas e muito interessantes formas. 
Estas forças são responsáveis pela criação das montanhas, vales, monte-testemunhos e outras formações 
geológicas que vimos.”  

P:  “Vamos ler os objetivos para a nossa lição de hoje.” Aponte para o objetivo de conteúdo no quadro ‘Eu 
posso demonstrar o efeito do intemperismo e da erosão em diferentes formações geográficas (como mesa, 
monte-testemunho, garganta/cânion, caverna ou vale) ao longo do tempo e explicar como eles foram 
formados individualmente em meu ticket de saída.’  “Forme uma dupla com um colega e decidam quem será 
o colega 1 e quem será o colega 2. Vocês têm 5 segundos para decidir.”   



Dê este tempo para que os alunos decidam. Recupere a atenção da classe.  

P:  “Colega 2, quando eu disser “Agora” você deve perguntar a seu colega, ‘O que nós vamos aprender 
hoje?’”  Escreva esta pergunta no quadro.  “O colega 1, deve ler o objetivo que está no quadro.”  Aponte 
para o objetivo.  “O colega 1, deve, então, perguntar, ‘Diga uma informação que aprenderemos hoje e 
como saberemos que aprendemos?’”  Escreva também esta pergunta.  “O colega 2 responderá à essa 
pergunta dizendo uma informação que aprenderão e como saberão que aprenderam. Vamos praticar.”  

Ciclo de Modelagem: 

Professor Demonstrar: 

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

P:  “Eu sou o colega 2 e meu (fantoche, animal de pelúcia, ou parceiro imaginário) é o colega 1.  Como 
colega 2, vou perguntar, ‘O que faremos hoje?’”  Aponte para a pergunta que está no quadro.  “Meu colega 
deve responder, ‘Eu posso mostrar os efeitos do intemperismo e da erosão em diferentes acidentes 
geográficos (como uma mesa, monte-testemunho, cânion, caverna e vale) ao longo do tempo criando um 
modelo e explicando individualmente, em meu ticket de saída, como eu o formei.’ ‘ Me diga uma 
informação que aprenderemos na lição de hoje e como saberemos que aprendemos?” Aponte para a 
pergunta que está no quadro.  “Como colega 2 eu posso responder, ‘vamos demonstrar como o 
intemperismo e a erosão modificam os acidentes geográficos através da construção de um modelo e 
explicando como o fizemos num ticket de saída.’”   

Professor demonstra com um aluno: 

 Escolha um aluno para demonstrar com você. 

P:  “Eu sou o colega 2 e_________ é o colega 1.  Como colega 2, vou perguntar, ‘O que faremos hoje?’”  
Aponte para a pergunta no quadro.  “Meu colega deve ler o objetivo”. 

A:  Nós vamos demonstrar o efeito do intemperismo e da erosão em diferentes formações geográficas (como 
mesa, monte-testemunho, garganta/cânion, caverna ou vale) ao longo do tempo e explicar como eles foram 
formados individualmente em nosso ticket de saída. 

P:  “Agora, meu colega fará a outra pergunta.”  Aponte-a no quadro. 

A:  Diga uma informação que aprenderemos hoje e como saberemos que aprendemos? 

P:  “Vamos demonstrar como o intemperismo e a erosão modificam os acidentes geográficos através da 
construção de um modelo e explicando como o fizemos num ticket de saída.’”   

Dois alunos demonstram: 

 Escolha dois alunos para demonstrarem com você. 

P:  “Quem será o colega 2 e o colega 1?  Decidam em 5 segundos.” 



Os alunos devem decidir neste tempo. 

 Aponte para a primeira pergunta no quadro. 

A1:  O que faremos hoje? 

 Aponte para o objetivo. 

A2:   Nós vamos demonstrar o efeito do intemperismo e da erosão em diferentes formações geográficas 
(como mesa, monte-testemunho, garganta/cânion, caverna ou vale) ao longo do tempo e explicar como eles 
foram formados individualmente em nosso ticket de saída. 

 Aponte para a outra pergunta no quadro. 

A2:  :  Diga uma informação que aprenderemos hoje e como saberemos que aprendemos? 

A1:  “Vamos demonstrar como o intemperismo e a erosão modificam os acidentes geográficos através da 
construção de um modelo e explicando como o fizemos num ticket de saída.”   

Todos os alunos praticam: 

 Dê 1-2 minutos aos alunos para praticarem o diálogo. 

Introdução ao novo material (instrução direta): (15 minutos) 

 Distribua um pedaço de argila ou massa de modelar para cada aluno. 

P: “Por favor, não peguem a argila até que diga, ‘Agora!’ Se vocês pegarem, precisarei tira-las de vocês e aí 
não poderão usá-la em nosso trabalho de hoje. Hoje vamos aprender e demonstrar como diferentes 
acidentes geográficos são formados pelo intemperismo e pela erosão 

Projete a figura de uma mesa.  

P: “Esta á a montanha Tucumcari. É uma MESA localizada no Novo México. Uma mesa é uma montanha 
como topo achatado que é delimitada, por todos os lados, por penhascos íngremes. Há diferentes tipos de 
rochas numa MESA. Algumas são erodidas rapidamente, outras bem lentamente.  Por isso, elas têm esta 
forma bem particular. As rochas menos resistentes (rochas moles) são levadas pela erosão para os vales, 
onde são acumuladas pela drenagem das águas, enquanto que as camadas de rochas mais resistentes 
ficam expostas. Esta camada grande de rochas mais resistentes protege a parte de baixo da montanha da 
erosão, enquanto que a camada de rochas menos resistentes, que ficou abaixo dela, é quebrada pelo 
intemperismo e levada pela erosão para os vales, formando-se assim, a parte mais achatada, como se fosse 
uma tampa da rocha.”  

 Use sua câmera de documento e modele um pedaço de argila formando uma mesa. Mostre aos alunos 
onde as rochas compactas estão e onde as rochas mais porosas estão, mostre também a eles como a erosão 
transposta as rochas quebradas para formar os vales.   

P: “Agora, gostaria que vocês formassem este acidente geográfico. Como eu fiz, comecem com a estrutura 
completa, sem estar quebrada, depois, mostrem como as rochas menos resistentes são quebradas pelo 



intemperismo e levadas pela erosão. Vocês têm um minuto para isso. Agora!”   

Os alunos constroem suas MESAS com a argila. 

 Recupere a atenção dos alunos.   

P:  “Lembrem-se, uma MESA pode ser formada mais rápida ou lentamente.  As rochas menos resistentes 
(rochas moles), são quebradas e levadas pela erosão até os vales onde se juntam pela ação da água que é 
drenada. As rochas mais resistentes (rochas duras) ficam dispostas verticalmente, como uma escarpa 
íngreme. Quando eu disser ‘Agora!’ quero que o colega 1 use seu modelo para explicar ao colega 2 como 
uma mesa é formada. Agora!”  

Os alunos usam seus modelos para explicar aos colegas. 

A1:  Colega 1 explica ao colega 2. 

P:  “Muito bom, quando eu disser ‘Agora!’, O colega 2 é quem vai explicar ao colega 1 como uma mesa é 
formada, usando seu modelo.”  

Os alunos usam seus modelos para explicar aos colegas. 

A2:  Colega 2 explica ao colega 1 

P:  “Excelente! Nós já sabemos que uma mesa pode ser formada mais rápida ou lentamente à medida que 
as camadas de rochas menos resistentes são levadas pela erosão para os vales e as camadas de rochas 
mais resistentes ficam expostas verticalmente”  

Projete agora a figura do montículo. 

P: “As mesas se tornam menores à medida que as rochas que as formam são quebradas pelo intemperismo 
e transportadas pela erosão. As pequenas colinas com topo plano são chamadas de monte-testemunho. Os 
montes-testemunho são formados pela erosão quando uma camada de rocha mais resistente cobre uma 
camada de rochas menos resistentes que se desgastam mais facilmente. A única diferença entre um 
monte-testemunho e uma mesa é o tamanho.” 

 Sob sua câmera de documentos, faça essa formação usando argila. Mostre aos alunos onde estão as 
camadas mais resistentes e as menos resistentes e como a erosão vai transportando as rochas quebradas.  

P: “Agora, quero que vocês criem esta formação. Novamente, comecem com a estrutura antes da erosão 
então, mostrem o que acontece quando as rochas menos resistentes são transportadas pela erosão. Vocês 
têm um minuto para isso. Agora!”  

Os alunos constroem suas formações. 

 Recupere a atenção dos alunos.   

P:  “Lembrem-se, os MONTES-TESTEMUNHO são formados pela erosão quando as rochas mais resistentes 
cobrem a camada de rocha menos resistente, as quais se desgastam mais facilmente. A camada de rochas 
menos resistente se desgasta e as rochas mais resistentes ficam inteiras. Por isso, monte-testemunho são 



pequenas montanhas com o topo plano. A única diferença entre os montes-testemunho e as mesas4 é o 
tamanho. Quando eu disser ‘Agora!’ quero que o colega 2 explique ao colega 1 como um monte-
testemunho é formado. Agora!”   

Os alunos devem usar seus modelos para explicar. 

A2:  Os montes-testemunho são montes com topos planos e são formados quando as rochas mais porosas 
são levadas5 pela erosão. As rochas compactas evitam a erosão e cobrem a camada de rochas porosas.    

P:  “Muito bom! Novamente quando eu disser ‘Agora!’ O colega 1 deve usar seu modelo e explicar ao 
colega 2 como os montes-testemunho são formados. Agora!”  

Os alunos usam seus modelos para explicar. 

A1:  Colega 1 explica para o colega 2. 

P:  “Excelente.  Nós sabemos que um monte-testemunho é uma colina ou montanha com um topo plano e 
pode ser formado quando as rochas mais resistentes cobrem as rochas menos resistentes. Estas rochas 
menos resistentes são quebradas e erodidas.”  

Projete a foto/imagem do Grand Cânion. 

P: “Este é um cânion6. Um cânion é um vale profundo localizado entre montanhas altas que, muitas vezes, 
foi formado pela ação de um rio. Esta erosão leva muito tempo para acontecer. As paredes de um cânion 
são, geralmente, formadas por rochas como arenito e granito. O Rio Colorado e o Rio Snake correm por 
cânions. Um cânion se forma pela água que corre pelo vale e carrega a terra que está embaixo, assim como 
as rochas quebradas e o solo. O solo e as rochas, à medida que vão sendo transportados pela água, vão 
atritando (esfregando-se contra) o solo embaixo do rio, o intemperismo. Com o passar do tempo, o cânion 
vai ficando cada vez mais profundo.” 

 Sob sua câmera de documentos, use um pedaço de argila para fazer esta formação. Mostre uma 
montanha alta que tenha um cânion formado por um rio.  

P: “Agora, gostaria que vocês criassem suas formações. Vocês têm um minuto para fazê-la. Agora!” 
Os alunos constroem suas formações. 

 Recupere a atenção dos alunos  

P:  “Lembrem-se, os CÂNIONS são formados pela erosão quando a água corre pelas rochas formando um 
vale e transportando pela erosão a terra abaixo, o solo e as rochas quebradas que, à medida que são 

                                                        
4 Se quiser aprofundar sobre o tema: 
http://www.labogef.iesa.ufg.br/labogef/arquivos/downloads/relevo_e_morfoestruturas_1_44588.pdf 
5 Leia este artigo sobre as diferenças entre Mesa (mesa) e Montículo (butte) está em inglês, mas penso que 
vai ajudá-los a compreender melhor. 
http://www.scienceclarified.com/landforms/Faults-to-Mountains/Mesa-and-Butte.html 
6 Leia mais sobre os cânions em: 
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-sao-canions-como-eles-surgiram 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/canion.htm 

http://www.labogef.iesa.ufg.br/labogef/arquivos/downloads/relevo_e_morfoestruturas_1_44588.pdf
http://www.scienceclarified.com/landforms/Faults-to-Mountains/Mesa-and-Butte.html
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-sao-canions-como-eles-surgiram
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/canion.htm


transportadas pela água se chocam uns contra os outros, desgastando a rocha e formando o cânion. Um 
cânion demora muito para ser formado. Milhares de anos. Quando eu disser ‘Agora!’ Quero que o colega 2 
explique ao colega 1 como um cânion é formado. Agora!”  

Os alunos devem usar seus modelos para explicar 

A1:  Um cânion é formado quando após um longo período de tempo (milhares de anos) a água forma um vale 
e transporta, pela erosão, a terra que está abaixo, carregando o solo e as rochas quebradas. A rocha e o solo 
continuam desgastando a Terra enquanto são carregados rio abaixo.    

P:  “Ótimo, quando eu disse ‘Agora!’ novamente, o colega 2 deve usar seu modelo e explicar, ao colega 1,  
como um cânion é formado. Agora!” 

Os alunos devem usar seus modelos para explicar 

A: O colega 2 explica para o colega 1 

P:  “Excelente!  Nós  sabemos agora que é preciso um longo período de tempo para que um rio crie um vale 
desgastando a terra abaixo e carregando o solo e as rochas. As pedras e o solo continuam a desgastar o 
solo enquanto são levados pela água.”  

Projete a imagem da caverna. 

P: “Esta é a imagem da Caverna na Ilha de Santa Cruz na Califórnia.  As cavernas são formadas por 
diferentes processos geológicos. Esses processos são uma combinação de processos químicos, erosão pela 
água, forças tectônicas, microrganismos, pressão, influências atmosféricas e, até mesmo, escavações. A 
maioria das cavernas são formadas por calcário, que pelo intemperismo químico dissolveu os minerais.”    

 Sob sua câmera de documentos, use um pedaço de argila para criar essa formação. Você pode mostrar de 
diferentes formas; a água dissolvendo lentamente os minerais, escavações, etc.  

T: “Agora, gostaria que vocês criassem suas formações. Vocês têm um minuto para fazê-la. Agora!” 

Os alunos constroem suas formações. 

 Recupere a atenção dos alunos  

P:  “Lembrem-se, as CAVERNAS são formadas de diferentes formas, mas a maioria delas é formada pela 
ação do intemperismo químico que dissolve o calcário e os minerais. As cavernas podem ser mais largas, 
altas ou profundas à medida que o intemperismo químico continua a acontecer. Também podem 
acontecer a formação de minerais e formações de rochas dentro das cavernas. Quando eu disser ‘Agora!’ o 
colega 2 deve explicar como as cavernas são formadas ao colega 1 usando seu modelo. Agora!”  

Os alunos devem usar seus modelos para explicar. 

A2:  Uma caverna é formada quando elementos químicos dissolvem o calcário e os minerais para formar 
cavernas maiores e mais profundas, além de também poder criar formações rochosas e minerais 
interessantes dentro das cavernas. 



P: “Ótimo! Quando eu disser ‘Agora!’, o colega 1 deve explicar, usando seu modelo, ao colega 1 como as 
cavernas são formadas. Agora!”   

Os alunos utilizarão seus modelos para explicar. 

A1:  o colega 1 explica para o colega 2. 

P:  “Excelente.  Nós sabemos agora que as cavernas são formadas de diferentes formas, mas a maioria 
delas é formada pelo intemperismo químico do calcário que dissolve os minerais.”   

 Projete a figura do Vale. 

P: “Este é um vale. Há diferentes tipos de vales. Um vale é formado pela água corrente ou rios, geralmente, 
têm forma de um V. Se o rio for caudaloso, que corre muito rapidamente, o vale formado será estreito na 
parte posterior. Rios mais calmos podem produzir vales mais largos. Um vale formado por geleiras ou um 
vale glacial, tem geralmente o formato de U. O vale pode ser observado quando a geleira derrete. O 
tamanho do vale depende do tamanho da geleira.”  

 Sob sua câmera de documentos, use um pedaço de argila para fazer esta formação. Você pode fazer uma 
montanha ou uma geleira e mostrar aos alunos o que acontece quando ela se move para baixo, ou 
desmorona. Procure demonstrar um vale em foram de V e outro em forma de U.  

T: “Agora, gostaria que vocês criassem suas formações. Vocês têm um minute para fazê-la. Agora!” 

Os alunos constroem suas formações. 

Recupere a atenção dos alunos  

T:  “Lembrem-se, os VALES são formados por rios ou geleiras.  Um vale formado por água corrente como 
um rio tem a forma de V.  Se a água se mover rapidamente, formará um vale estreito na parte inferior. 
Águas mais lentas produzem vales mais largos. Os vales formados por geleiras têm a forma de U e são 
criados quando as geleiras derretem e desaparecem. Quando eu disser ‘Agora!’ o colega 1 deve explicar ao 
colega 2, usando o modelo, como os vales são formados. Agora!”    

Os alunos usam seus modelos para explicar. 

A1:  Um vale em forma de V é formado pela água corrente. Se a água correr rapidamente o vale será mais 
estreito. O vale será mais largo se a água correr lentamente. Os vales em forma de U são formados pelas 
geleiras quando elas desaparecem ao derreter. 

P:  “Muito bom! Agora o colega 2, usando seu modelo, deve explicar ao colega 1 como um vale é formado. 
Agora!”   

Os alunos usam seus modelos para explicar. 

A2:  Colega 2 explica ao colega 1 

P:  “Excelente.  Sabemos agora que há diferentes formas de vales. Os vales em forma de V são formados 
pela água corrente. Se o rio corre bem rapidamente, formará um vale estreito. Se a água se movimentar 



lentamente, o vale formado será mais largo. Um vale com forma de U é formado pelas geleiras que se 
derreteram.”   

Prática Guiada:  (10  minutos) 
 
P: “Agora, escolham o seu relevo favorito e o construam. Quando terminarem, coloquem-no no centro da 
mesa, coloquem suas mãos no joelho quando terminarem e olhem para mim. Assim, eu saberei que 
terminaram. Vocês têm 1 minuto para isso. Agora!”  

Escreva as frases estruturadas no quadro 

Que acidente geográfico você criou?  

Eu criei um/uma ______________________________. 

Como um/uma  ______________ é formado(a)? 

Um/uma _________________ é formada pelo  intemperismo e pela erosão porque _______________. 

 

P: “Vamos ensinar, uns aos outros, como o intemperismo e a erosão criaram os diferentes tipos de relevo. 
Agora que todos já fizeram suas construções, vamos conversar sobre como elas são formadas realmente, 
no meio ambiente. Quero que vocês numerem cada aluno que está na mesa. Decidam quem será o aluno 
1,2,3, etc. Vocês têm 10 segundos para isso. Prontos? Agora!”  

 Espere que decidam e retome a atenção da classe.  

Ciclo de Modelagem: 

Professor demonstra: 

P:  Mostre as frases estruturadas que estão no quadro enquanto demonstra. “Quando eu disser ‘Agora!’ 
todos da mesa devem voltar-se para o colega 1 e perguntar  ‘Que tipo de relevo você criou?’  O colega 1  
deve responder ‘Eu criei um/uma ___________.’ E dizer ao grupo que formação criou. Depois, todos devem 
perguntar ao colega 1, ‘Como um/uma  _______ é formado(a)?’  O colega 1 vai ensinar aos demais colegas 
usando a frase estruturada. Ele/ela deverá dizer, ‘Um/uma ________ é formada pelo intemperismo e pela 
erosão porque _______.’ Completando esta frase com suas próprias palavras. Conforme for explicando, 
deve demonstrar como o intemperismo e a erosão agiram, usando a argila. Em seguida, o colega 2 irá 
explicar como sua formação foi criada.  Eu serei o colega 1 e este serão meus colegas de mesa.”  

 (você pode demonstrar em uma mesa da classe ou usar vários fantoches ou objetos para isto) 

 Mostre as frases estruturadas enquanto demonstra. 

P(2):  “Que tipo de relevo você criou?’’  

P(1):  “Eu criei um monte-testemunho”.  



P(2):  “Como um monte-testemunho é formado?” 

P(1):  “Um monte-testemunho é formado pelo intemperismo e pela erosão, quando as rochas menos 
resistentes são levadas pela erosão e as rochas mais resistentes, que não são erodidas cobrem essas 
camadas de rochas menos resistentes.” Conforme estiver explicando o processo, mostre aos alunos como 
podem exemplificar usando seu modelo de argila.  

Professor e alunos demonstram: 
 
 Aponte para as frases estruturadas que estão no quadro, enquanto estiver demonstrando. Escolha um 
aluno para demonstrar com você. A mesa em que ele estiver sentado pode ajudar na demonstração da 
primeira pergunta. 

P e alunos de uma mesa: “Que tipo de relevo você criou?’’  

A: Eu criei um cânion.  

P e alunos de uma mesa:  “Como um cânion é formado?” 

A:  Um cânion é formado pelo intemperismo e pela erosão porque durante um longo período de tempo as 
águas formaram um vale e transportaram pela erosão a terra embaixo, carregando o solo e as pedras. As 
rochas e o solo continuam a desgastar a terra e a carregá-la.”  

 Demonstre a explicação utilizando o modelo de argila. 

Um grupo de estudantes demonstra: 

 Escolha quem será o colega 2 na mesa e peça que demonstre explicando o tipo de relevo que escolheu.  

A: Que tipo de relevo você criou? 

A2: Eu criei uma mesa.  

A:  Como uma mesa é formada? 

A2:  Uma mesa é criada pelo intemperismo e pela erosão porque as rochas mais porosas são transportadas 
pela erosão para a superfície dos vales, onde se acumulam pela ação das águas, enquanto isto, as rochas 
mais compactas se erguem horizontalmente.  

Todos os alunos praticam: 

P: “Vocês fizeram muito bem! Acredito que todos estejam prontos para praticar juntos. Tenha certeza de 
que estão ouvindo as explicações que seus colegas derem. Vou dar 5 minutos para que todos os 
componentes da mesa deem sua explicação. Prontos? ‘Agora!”   

 Caminhe pela sala enquanto os alunos trabalham e ofereça ajuda, se necessário.  Certifique-se que os 
alunos estejam falando em português durante a explicação. 

 Recupere a atenção dos alunos e convide alguns alunos (que tiveram maior facilidade) e que criaram 



diferentes acidentes geográficos. Deixe que coloquem seus modelos na câmera de documento e 
compartilhem com a classe sua explicação, de forma a ter exemplos diferentes.  

Prática Independente: (5 minutos) 
 
 Projete o ticket de saída na câmera de documentos para que toda a classe possa vê-lo.    

P:  “Para termos a certeza de que nossos objetivos foram alcançados, vamos completar o ticket de saída.  
Observem, ‘Que tipos de relevo criaram?’ Vocês devem responder a essa pergunta com uma frase 
completa, ‘Eu criei um/uma  _______.’  A segunda pergunta é, ‘Como este tipo de relevo foi formado?’ 
você deve responder com uma frase completa também, ‘Um/uma __________ é criada pelo intemperismo 
e/ou erosão…’ Você deve completar seu ticket individualmente.  Vou distribuir os papeis e quando eu 
disser ‘Agora!’ escreva seu nome no papel e comece a responder.  Vire seu papel quando terminar.” 
 Distribua os tickets de saída para os alunos. 

P:  “Agora!” 

 Dê 5 minutos para que os alunos completem seus tickets.  Caminhe pela sala e observe como os alunos 
trabalham e se precisam de alguma orientação.  Depois de cinco minutos, recolha os papéis dos alunos e os 
modelos que criaram. Quando estiverem secos e endurecerem, poderão pintar e expor.  

Encerramento:  (5 minutos) 

P: “No quadro vocês podem ler o objetivo da nossa lição.”   

Aponte para o objetivo que está no quadro ‘Eu posso demonstrar o efeito do intemperismo e da erosão em 
diferentes formações geográficas (como mesa, monte-testemunho, garganta/cânions, caverna ou vale) ao 
longo do tempo e explicar como eles foram formados individualmente em meu ticket de saída.’ 

P: “Quando eu disser ‘Agora!’ forme uma dupla e juntos leiam o objetivo que está no quadro. Agora.”  Dê a 
eles alguns segundos para lerem o objetivo. 

Os alunos leem juntos o objetivo 

P:  “Agora, o colega 2 deve explicar ao colega 1 o que aprendeu hoje em suas próprias palavras.” 

A1:  O colega 1 deve explicar ao colega2. 

 Recupere a atenção dos alunos. 

P:  “O colega 1 deve agora dizer ao colega 2 como sabemos que atingimos nosso objetivo.”   

A2:  Nós completamos um ticket de saída e explicamos usando os modelos de argila que criamos. 

 Peça que um aluno mais adiantado, um médio e uma com maior dificuldade que compartilhem o que 
aprenderam.   

P:   Se achar apropriado, pergunte a eles, “Como você sabe que aprendeu isto?” 

P:  “Okay, uma última avaliação, me digam como vocês acham que se saíram nesta lição.  Quando eu disser  



‘Agora!’ Você deve colocar o polegar para cima se acredita que atingiu nosso objetivo, aprendeu muito e 
pode ensinar sobre como os tipos de relevo foram formados. Se acha que aprendeu um pouco coloque o 
polegar no meio e se acha que não aprendeu muito e que precisa de ajuda para explicar, coloque o polegar 
para baixo. Prontos? Agora!”  

 Deixe que os alunos se auto avaliem. 

T:  “Muito bem.  Vamos continuar praticando e aprendendo mais sobre os tipos de relevo durante o ano. 
Quero que vocês olhem ao redor e identifiquem as diferentes formas geológicas que podem encontrar. Nós 
moramos num lugar maravilhoso.”   

Avaliação: 
Observe os alunos durante a prática guiada para verificar a linguagem utilizada e possíveis erros de raciocínio.   
Observe os modelos de argila criados. 
Corrija os tickets de saída 
 
Ideias Adicionais: 
 Vocês podem precisar dar mais informações e esclarecimentos sobre como os diferentes tipos de relevo 

foram formados 

 Pintem e decoremos modelos 

 Peça que escrevam uma história sobre este tipo de relevo e como ele foi criado ao longo do tempo 

Jogo dos tipos de relevo: 
 

 Ajude os alunos a aprenderem ou a revisarem o que aprenderam usando cartões com figuras e 
outro com os nomes, para que os alunos joguem um jogo da memória.  

 
Como seria a Terra se não tivéssemos o intemperismo e a erosão?   
 
Criando diferentes tipos de relevo: 

 Relacione a formação e a quebra da superfície da Terra com os tipos de relevo que eles criaram. 
Registre as respostas num livro chamado. ‘O livro da Superfície da Terra’.  

 O que provavelmente causou a formação da mesa? (elevação) 
 O que provavelmente causou a formação de um monte- testemunho? (intemperismo e erosão da mesa) 
 Por que a inclinação é mais suave na base da mesa? (deposição; erosão e intemperismo quebram e 

transportam o material quebrado que se deposita na base)  
 Que tipo de relevo é formado pelos vulcões? (montanhas) 
 Quanto tempo isto leva para acontecer? (Muito, muito tempo. Os depósitos de rochas que formaram o 

Grand Cânion têm mais de 300 milhões de anos. A elevação que iniciou da erosão que formou o Bryce 
Cânion começou há 13 milhões de anos.) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

O monte-
testemunho 

A mesa   
 



O cânion   
 
 

A caverna 
 
 



O vale 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
TICKET DE SAÍDA 

 
 

Nome:_________________________________________   Data:________/_____/________ 
 

1. Que tipo de relevo você criou? 

_______________________________________________________________________________________. 
 

1. Como este relevo foi formado? 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________. 
 
 
 
 

TICKET DE SAÍDA 
 
 

Nome:_________________________________________   Data:________/_____/________ 
 

2. Que tipo de relevo você criou? 

_______________________________________________________________________________________. 
 

2. Como este relevo foi formado? 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________. 
 
 


