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Lição:   
Relevo Parte 3 

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 poderão demonstrar o efeito do 
intemperismo e da erosão, ao longo do tempo, nos 
diferentes tipos de relevo (penhascos, arcos, lagos e 
deltas) criando um modelo e descrevendo a formação 
criada, em seu ticket de saída, individualmente. 
 
 
Eu posso demonstrar o efeito do intemperismo e da 
erosão, ao longo do tempo, em diferentes formas de 
relevo (como penhascos, arcos, lagos e deltas), 
criando um modelo explicando como foram 
formados, de forma individual em meu ticket de 
saída.  
 
 

Os alunos deverão explicar como o intemperismo e a 
erosão modificam, ao longo do tempo, os diferentes 
tipos de relevo (penhascos, arcos, lagos e deltas), 
descrevendo como foram formados, em duplas ou 
em pequenos grupos. 
 
 
Eu posso explicar como o intemperismo e a erosão 
modificam, ao longo do tempo, os diferentes tipos 
de relevo (como penhascos, arcos, lagos e deltas), 
criando modelos e explicando como foram 
formados, em duplas ou em pequenos grupos.  
 

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

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: geológico, lago, penhascos, arco, montanha, 
delta, relevo, arenito, penetra, depressão, sedimento 
Falar: intemperismo, erosão, penhasco, lago, arco, 
delta, arenito, penetra, depressão 
Ler: intemperismo, erosão, penhasco, lago, arco, 
delta 
Escrever:  intemperismo, erosão, penhasco, lago, 
arco, delta, arenito, depressão 
 
Frases estruturadas: 
 
Que tipo de relevo você criou?  
Eu criei um/uma  ______. 
Como um/uma _________  é formada? 
Um/Uma _________ é formada pelo intemperismo e 
pela erosão porque  ______. 
 



Materiais: 
 Cartões de vocabulário com os tipos de relevo 

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

 Tickets de saída 

 
 

Vocabulário Adicional da lição: 
 
rochas quebradas, escarpa1, falha geológica, 
desmoronamento, cratera 
 
 
 
 

Lição:   Tempo de instrução:  40 Minutos 
Abertura:  (5 minutos) 
P: “Vamos olhar novamente as belas imagens que vimos na lição passada e verificar o que podemos nos 
lembrar.”    
 Projete a imagem do monte-testemunho. Deixe que leiam o nome que está escrito no cartão de 
vocabulário.  

P: “Que tipo de relevo é esse?” 

A:  É um monte-testemunho. 

P:  “Isso mesmo.  Este é um MONTE-TESTEMUNHO, localizado próximo a Sedona, Arizona. Lembrem-se de 
quem é o colega 1 e que é o colega 2.  Colega 1, explique ao colega 2 como um monte-testemunho é formado. 
Colega 2, ajude seu amigo se ele/ela precisar.” 

A1: 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. 

Projete, agora, a imagem do Grand Cânion. 

P: “Classe, que tipo de relevo é este?   

A:  É um cânion. 

P:  “Certo! Esta é a imagem do Grand Cânion no Arizona. Colega 2, explique ao colega 1 como um cânion é 
formado. Colega 1, ajude seu/sua colega se ele/ela precisar.” 

A2:  Um cânion é formado quando, após um longo período de tempo, a água, pelo intemperismo, forma um 
vale e carrega/movimenta as rochas quebradas e o solo. As rochas e o solo continuam a desgastar o solo 
enquanto são carregadas pela erosão.   

 Projete a imagem do Vale. 

                                                        
1 Escarpa: é uma elevação súbita do solo, superior à 45 º, caracterizada pela formação de um penhasco ou 
uma encosta íngreme. A superfície desta encosta íngreme é chamada de ¨rosto da escarpa¨. As escarpas 
são geralmente formadas pela erosão de rochas sedimentares ou pelo movimento vertical da crosta terrestre, 
ao longo de uma falha geológica. 



P:  “Quem pode me dizer que tipo de relevo é este?   

A:  Um vale. 

P:  “Isto mesmo.  Este é o Little Cottonwood Creek Valley. Está localizado nas montanhas de  Wasatch aqui em  
Utah!  Colega 1, explique ao colega 2 como um vale é formado.  Lembrem-se de que há vales com forma de V 
e vales com forma de U. Colega 2, ajude seu colega caso ele/ela precise.” 

A1:  Um vale com forma de V é formado pela água que corre. Ele será mais estreito no fundo se a água 
correr rapidamente e mais largo no fundo se a água correr lentamente. Os vales em forma de U são 
formados pelas geleiras que derretem e desaparecem. 

 Projete agora a imagem dos arcos. 

P: “Este é um novo tipo de relevo, mas, é bem conhecido e familiar para nós. Este é o Arco Delicado localizado 
no sudeste de Utah. Levante-se se você já viu este tipo de relevo.” 

 Deixe que se levantem e sentem rapidamente para indicar se já viram ou não.  

P: “Hoje vamos aprender sobre outros tipos de relevo e como eles são formados. Vamos conhecer os 
penhascos, os arcos e os deltas. O intemperismo e  erosão modificam a superfície da Terra e criam 
interessantes formas. 

P:  “Vamos conferir o objetivo de nossa aula.” Aponte para o objetivo que deve estar no quadro ou ser 
projetado neste momento ‘Eu posso demonstrar o efeito do intemperismo e da erosão, ao longo do tempo, 
em diferentes formas de relevo (como penhascos, arcos, lagos e deltas), criando um modelo explicando como 
foram formados, individualmente em meu ticket de saída.’  
  “Formem duplas e decidam quem será o colega 1 e quem será o colega 2.  Vocês têm 5 segundos para 
decidir.”  
Dê tempo para os alunos decidirem e recupere a atenção da classe.  

P:  “Colega 2, quando eu disser  “Agora!” Você deve perguntar ao seu colega , ‘O que faremos hoje?’”  Escreva 
esta pergunta no quadro.  “Colega 1, para responder, leia o objetivo que está no quadro.”  Aponte para o 
objetivo no quadro.  “Depois, o colega 1 deve perguntar, ‘Você pode me dizer uma informação que 
aprenderemos hoje e como saberemos se aprendemos?’”  Escreva esta pergunta no quadro.  “O Colega 2 
deve responder a essa pergunta  dizendo uma informação que a classe vai aprender e uma evidência de que 
aprenderam. Vamos praticar.”   

 

Ciclo de Modelagem: 

O professor demonstra: 

 

 Use um fantoche, um bicho de pelúcia, ou um colega imaginário para ser seu par e demonstre. 

P:  “Eu serei o colega 2 e meu (fantoche, bicho de pelúcia, colega imaginário) será o colega1.  Como colega 2, 



vou perguntar, ‘O que faremos hoje?’”  Aponte para a pergunta que está escrita no quadro.  “Meu colega 
dirá, ‘Eu posso demonstrar o efeito do intemperismo e da erosão, ao longo do tempo, em diferentes formas 
de relevo (como penhascos, arcos, lagos e deltas), criando um modelo explicando como foram formados, 
individualmente em meu ticket de saída.’ Depois, meu colega irá me perguntar: ‘Você pode me dizer uma 
informação que aprenderemos hoje e como saberemos se aprendemos?”  Aponte para a pergunta que está 
no quadro. “Como colega 2 devo responder algo como, ‘Nós demonstraremos como o intemperismo e a 
erosão transformam/mudam o relevo, construindo um modelo e explicando, individualmente, como o 
fizemos no ticket de saída.’”   
 

Professor e um aluno demonstram: 

 Escolha um dos alunos 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 que está escrita no quadro.  “Meu colega deve ler o objetivo. 

A:  Vamos demonstrar como o intemperismo e a erosão modificam o relevo construindo um modelo e 
explicando como fizemos no ticket de saída, individualmente.  

P:  “Meu colega, então, perguntará.”  Aponte para a pergunta no quadro. 

A:  Você pode me dizer uma informação que aprenderemos hoje e como saberemos se aprendemos? 

P:  “Nós demonstraremos como o intemperismo e a erosão transformam/mudam o relevo, construindo um 
modelo e explicando como o fizemos no ticket de saída individualmente.”   
 

Dois alunos demonstram: 

 Escolha dois alunos para demonstrarem com você. 

P:  “Quem será o colega 2 e quem será o colega 1?  Vocês têm 5 segundos para decidir.” 

Os alunos devem decidir quem será o colega 2 e quem será o colega 1. 

 Aponte para a primeira pergunta no quadro. 

A1:  O que faremos hoje? 

 Aponte para o objetivo no quadro. 

A2:   Nós vamos demonstrar como o intemperismo e a erosão modificam o relevo, construindo um modelo e 
explicando como fizemos no ticket de saída individualmente.    

 Aponte para a outra pergunta no quadro.  

A2:  “Você pode me dizer uma informação que aprenderemos hoje e como saberemos se aprendemos?” 

A1:  ‘Nós demonstraremos como o intemperismo e a erosão transformam/mudam o relevo, construindo um 
modelo e explicando como o fizemos no ticket de saída individualmente.’   



 

Todos os alunos praticam: 

 Dê aos alunos 1-2 minutos. 

 

Introdução ao Novo Material (Instrução Direta): (15 minutos) 

 

 Distribua para cada aluno uma porção de argila ou massa de modelar.  

P: “Por favor, não toquem ainda nesta ‘ferramenta de Ciências’ até que eu diga ‘Agora!’ Vou precisar tirar a 
argila ou a massa de modelar se vocês decidirem mexer nela antes de eu dar o sinal. Hoje aprenderemos 
como as diferentes formas de relevo foram formadas pelo intemperismo e pela erosão.”   

 Projete a figura/foto do penhasco. 

P: “Este e o penhasco mais alto do mundo! Ele é chamado de Torre Trango e está localizado no Paquistão. 
Os penhascos são formados pela ação do intemperismo (na parte superior) e da erosão que leva e desgasta 
a base (a parte de baixo) do penhasco. Os penhascos íngremes são formados a partir de rochas duras que 
são mais resistentes ao intemperismo. Essas rochas mais resistentes se quebram lentamente. As rochas 
menos resistentes ao intemperismo formam as paredes mais inclinadas do penhasco porque elas se 
corroem/quebram mais facilmente. Uma escarpa é um tipo de penhasco formado pelo movimento de uma 
falha geológica ou de um deslizamento de terra ". 

 Use um pedaço de argila ou de massa de modelar e faça o modelo de um penhasco em sua câmera de 
documento.  

P: “Agora, gostaria que vocês criassem seu modelo de penhasco. Vocês têm um minuto para fazê-lo. Podem 
começar!” 

Os alunos devem fazer seu modelo de penhasco. 

 Recupere a atenção da classe.   

P:  “Lembrem-se de que os penhascos são formados pela ação do intemperismo (na parte superior) e da 
erosão que leva e desgasta a base (a parte de baixo) do penhasco. Os penhascos íngremes são formados a 
partir de rochas duras que são mais resistentes ao intemperismo. Essas rochas mais resistentes se quebram 
lentamente. As rochas menos resistentes ao intemperismo formam as paredes mais inclinadas do penhasco 
porque elas se corroem/quebram mais facilmente. Uma escarpa é um tipo de penhasco formado pelo 
movimento de uma falha geológica, ou de um deslizamento de terra." Quando eu disser ‘Agora!’, o colega 2 
deve usar seu modelo e explicar ao colega 1 como os penhascos são formados. Agora!” 

Os alunos explicam, utilizando seus modelos. 

A2:  Os penhascos são formados quando a parte superior é quebrada pelo intemperismo e a parte de baixo (a 



base) são levadas pela erosão. As rochas menos resistentes ao intemperismo erodem mais facilmente e 
formam as paredes inclinadas.     

P:  “Muito bem, quando eu disser ‘Agora!’ o colega 1 vai usar o seu modelo para explicar ao colega 2 como 
os penhascos são formados. Agora!” 

Os alunos explicam, utilizando seus modelos. 

A1:  Os penhascos são formados quando a parte superior é quebrada pelo intemperismo e a parte de baixo (a 
base) é levada pela erosão. As rochas menos resistentes ao intemperismo erodem mais facilmente e formam 
as paredes inclinadas.     

P:  “Excelente. Nós sabemos agora que os penhascos são formados quando a parte superior é quebrada pelo 
intemperismo e a parte de baixo (a base) é levada pela erosão. Os penhascos mais íngremes são formados 
pelas rochas mais resistentes ao intemperismo e a erosão. As rochas menos resistentes ao intemperismo 
erodem mais facilmente e formam as paredes inclinadas do penhasco.” 

 Projete a imagem/foto dos arcos.2 

P: “Aqui está o nosso arco. Existem dois principais tipos de arcos: Os que foram erodidos pelas condições 
meteorológicas (pela ação do clima) e aqueles formados pela erosão pela água. Os arcos formados pela 
ação do clima são geralmente formados por arenito e foram formados quando rachaduras profundas 
penetraram a camada de arenito das rochas. A erosão ocorreu quando a água da chuva e o vento 
espalharam as camadas de rocha quebradas e ampliaram as fendas/rachaduras superficiais. Além do vento 
e da chuva, o congelamento pela neve e o descongelamento podem causar o desmoronamento e a 
descamação do arenito poroso e, eventualmente, até mesmo, criarem mais fendas e cortes na rocha. Os 
furos resultantes foram se ampliado pelo intemperismo e o desmoronamento de pedras. Arcos podem 
desmoronar/cair, deixando em pé apenas os apoios, que com o tempo, poderão ser quebrados também 
pelo intemperismo e levados pela erosão. Os arcos formados pela água podem ser formados pelos fluxos de 
água (como rios e córregos) que movimentam as rochas quebradas ou penetram nas rochas.”  

 Se um pedaço de argila ou de massa de modelar e faça um modelo de um arco sob sua câmera de 
documentos. 

P: Agora, todos vocês devem fazer seu modelo de arco com a argila/massa. Vocês têm um minuto para isso. 
Podem começar!” 

Os alunos fazem seus modelos. 

 Recupere a atenção dos alunos.   

P:  “Lembrem-se de que há dois tipos de arcos, os que são formados pela ação das condições climáticas 
(como chuva, vento, neve) e os que são formados pela ação das águas dos rios e córregos. Os ARCOS 

                                                        
2 Leia sobre a formação dos arcos em: http://super.abril.com.br/comportamento/parque-nacional-de-
arches-nos-eua-o-jardim-das-esculturas-em-pedras 
 

http://super.abril.com.br/comportamento/parque-nacional-de-


formados pelas condições climáticas são formados quando as rochas de  arenito são 
erodidas/transportadas pela chuva ou pelo vento, as rochas são quebradas até que fiquem desintegradas, 
ou se transformem em solo. Os ARCOS também podem ser formados pela água dos rios e córregos que 
quebra e transporta as rochas quebradas. Quando eu disser ‘Agora!’ o colega 1 deve usar seu modelo para 
explicar ao colega 2 como os arcos são formados. Agora!”  

Os alunos utilizam seus modelos explicar ao colega. 

A1:  Os arcos podem ser formados pela ação das condições climáticas como a chuva e o vento que quebram e 
transportam o arenito, até que a rocha fique furada. Podem ser formados também pela ação da água dos rios 
e córregos que quebram e transportam a rocha quebrada.  

P:  “Muito bom! Quando eu disser novamente ‘Agora’ o colega 2 deve usar seu modelo para explicar ao 
colega 1 como os arcos são formados. Agora!”  

Os alunos utilizam seus modelos explicar ao colega. 

A2:  Explicam aos colegas conforme acima. 

P:  “Excelente! Agora sabemos que existem dois tipos de arcos e como cada um deles foi formado (repita 
novamente as definições estudadas).”    

 Projete a figura/foto do Lago. 

P: “Este é o Lago Blowdown em British Columbia, no Canada. É uma cratera! Há diferentes processos 
naturais que podem resultar na formação dos lagos. Quando as placas da crosta Terrestre se levantaram e 
formaram uma cadeia de montanhas, também foram formadas algumas depressões em forma de taça nas 
quais se acumularam água e, dessa forma, formaram os lagos. Além disso, as geleiras também podem 
formar depressões na superfície da rocha, nas quais a água pode se acumular ". 

 Use um pedaço de argila para criar um modelo de lago, sob sua câmera de documentos.  

P: “Agora, cada um de vocês deve criar o seu modelo de lago. Vocês têm um minuto para isso. Podem 
começar!” 

Os alunos fazem seus modelos de lago. 

 Recupere a atenção da classe.   

P:  “Lembrem-se, os LAGOS foram formados quando as placas da crosta terrestre se levantaram e formaram 
as cadeias de montanhas. Neste processo formaram-se também depressões em forma de taça ou bacia nas 
quais a água se acumulou. Quando eu disser ‘Agora!’ O colega 2 deve usar seu modelo e explicar ao colega 1 
como os lagos foram formados. Agora!” 

Os alunos utilizam seus modelos explicar ao colega. 

A2:  Os lagos foram formados quando as placas da crosta terrestre se movimentaram e formaram as cadeias 
de montanhas, neste processo, deixaram algumas depressões em forma de taça ou de bacia, nas quais a água 



se acumulou.  

P:  “Ótimo! Quando eu disser novamente ‘Agora!’, será a vez do colega 1, usando seu modelo, explicar ao 
colega 2 como os lagos foram formados. Agora!”   

Os alunos utilizam seus modelos explicar ao colega. 

A1:  Explicam aos colegas conforme acima. 

P:  “Excelente! Nós aprendemos que os lagos são formados quando as placas da crosta terrestre se 
levantaram e formaram as cadeias de montanhas. Neste processo, também foram formadas depressões em 
forma de taça nas quais a água se acumulou.”  

 Projete a figura/foto do delta.3 

P: “Este é o delta do rio Nilo, no Egito! O delta está aqui, onde o rio corre para o Mar Mediterrâneo.”  
Aponte o delta em sua figura. Um delta é formado quando um rio desagua em um oceano, mar, estuário, 
lago ou outro rio, a este local chamamos de foz. Esta foz tem o formato de um leque ou um de triângulo. 
(por isso se chama delta, porque tem a mesma forma da letra grega chamada delta). No delta, os 
sedimentos carregados pela água do rio se depositam, pois a velocidade com que a água deste rio corre é 
lenta.”  

 Use um pedaço de argila para criar um modelo de delta, sob sua câmera de documentos.  

P: “Agora, cada um de vocês deve criar o seu modelo de lago. Vocês têm um minuto para isso. Podem 
começar!” 

Os alunos fazem seus modelos de delta. 

 Recupere a atenção da classe.   

P:  “Lembrem-se, os DELTAS são formados quando os rios que desaguam (correm para) em um oceano, 
estuário, lago ou outro rio carregam sedimentos. Estes sedimentos se depositam nas partes planas, onde as 
correntes são mais lentas formando canais. Quando eu disser ‘Agora!’ O colega 1 deve usar seu modelo e 
explicar ao colega 2 como os deltas foram formados. Agora!” 

Os alunos utilizam seus modelos explicar ao colega. 

A1:  Os deltas são formados quando um rio corre para outro corpo de água como um oceano ou lago e os 
sedimentos que ele carrega se depositam nas partes planas onde as correntes correm mais lentamente.  

P:  “Muito bom! Desta vez, o colega 2 deve usar seu modelo e explicar ao colega 1 como os deltas foram 

                                                        
3 Para sabe mais sobre o delta veja em: http://www.infoescola.com/hidrografia/delta/ 
No âmbito da Geografia, o termo delta designa o tipo de foz de um rio em forma de leque com grande acumulação de 
sedimentos, formando diversos braços ou canais (o termo delta tem que ver com a forma adquirida pelo rio na sua foz e 
que é semelhante ao símbolo da letra grega Delta: ∆). Um delta surge sempre que a velocidade de sedimentação junto à 
foz é superior à velocidade da erosão provocada pelas correntes e pelas marés. Tal acontece em rios de planície com 
lenta descarga de água e em áreas onde as oscilações das marés são fracas. Pode ser formado por vários canais, 
dizendo-se então lobulado. 

http://www.infoescola.com/hidrografia/delta/


formados. Agora!” 

Os alunos utilizam seus modelos explicar ao colega. 

A2:  Explicam aos colegas conforme acima. 

P:  “Excelente!  Agora todos sabemos que os deltas são formados quando um rio corre para outro corpo de 
água como um oceano ou lago e os sedimentos que ele carrega se depositam nas partes planas onde as 
correntes correm mais lentamente.”  

P: “Agora, quero que escolham uma das formas de relevo que estão no quadro e façam um modelo desta 
forma. Quando terminarem, coloquem suas mãos no colo e olhem para mim. Assim, saberei que estão 
prontos para continuarmos. Vocês têm um minuto para isso. Agora!” 

Prática Guiada:  (10  minutos) 
 
 Apresente as frases estruturadas, projetando na câmera de documentos. 

Qual tipo de relevo você criou?  

Eu criei um/uma ______. 

Como um/uma  _________ é formada? 

Um/Uma  _________ é formado  _________________. 

 

P: “Vamos ensinar, uns para os outros, como o intemperismo e a erosão criaram diferentes formas de 
relevo. Todos vocês criaram formas diferentes de relevo. Vamos, então, debater nas mesas, como elas são 
formadas na natureza. Preciso que cada um na mesa tenha um número. Decidam que será o 1, 2, 3, e assim 
por diante. Vocês têm 10 segundos para decidir. Prontos? Podem começar.” 

 Os alunos decidem quem será o número 1, 2, 3, etc. Espere 10 segundos e recupere a atenção dos alunos.  

Ciclo de Modelagem: 

O professor demonstra: 

 

P:  Mostre e refira-se às frases estruturadas enquanto estiver demonstrando. “Quando eu disser ‘Agora!’ 
Todos os alunos da mesa devem perguntar ao aluno 1, ‘Que tipo de relevo você criou?’ O aluno 1 deve 
responder ‘Eu criei um/uma _______.’. Depois, o grupo deve perguntar ao  aluno 1, ‘Como um/uma 
_______ é formado (a)?’  O colega 1 deve responder ao grupo usando a última frase estruturada. Ele deve 
responder, ‘Um/Uma ________ é formado(a) pelo intemperismo e pela erosão porque____.’, completando 
a frase com suas próprias palavras. Conforme o colega 1 for explicando, ele deve demonstrar, com a argila, 
como o intemperismo e a erosão agem. Depois, todos da mesa farão o mesmo com o colega 2, que deve 



explicar sobre a forma de relevo que criou.  

Eu serei o colega 1 e esta será minha mesa imaginária.” (você pode se referir a uma mesa da classe ou usar 
vários fantoches ou bichos de pelúcia para representar os colegas da mesa)  

 Refira-se às frases estruturadas que estão no quadro enquanto estiver demonstrando.  

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

P(1):  “Eu criei um arco.  

P(2):  “Como um arco é formado?” 

P(1):  “Um arco é formado pelo intemperismo e pela erosão, porque o vento lentamente desgasta a rocha e 
leva toda a rocha quebrada e, aos poucos forma o arco.”  Conforme for explicando o processo, mostre aos 
alunos como utilizar o modelo de argila para exemplificar. 

O professor e os alunos demonstram: 
 
 Refira-se às frases estruturadas que estão no quadro enquanto estiver demonstrando. Convide um aluno 
para ajudá-lo a demonstrar. Peça que a mesa em que ele estiver sentado o ajude na demonstração da 
primeira pergunta.  

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

P: Eu criei um arco.  

P e alunos da mesa:  “Como um arco é formado?” 

P:  Um arco é formado pelo intemperismo e pela erosão porque o vento sopra, e lentamente quebra a rocha 
e leva as rochas quebradas. Aos poucos, o arco vai sendo formado.  

 Explique usando o modelo de argila para exemplificar. 

 

Um grupo de alunos demonstra: 

 

 Veja quem é o aluno 2 desta mesma mesa e peça que a mesa demonstre, perguntando a ele: 

A: Que tipo de relevo você criou? 

A2: Eu criei um penhasco.  

A:  como um penhasco é formado? 

A2:  Um penhasco é formado pelo intemperismo e pela erosão porque as partes superiores do penhasco são 
formadas por rochas mais resistentes ao intemperismo e a base é formada por rochas menos resistentes ao 
intemperismo, que são desgastadas. As rochas mais resistentes ao intemperismo formam os penhascos 



íngremes. As rochas menos resistentes ao intemperismo se desgastam mais facilmente e criam as paredes 
levemente inclinadas.  

 

Todos os alunos praticam: 

 

P: “Nós fizemos muito bem! Penso que agora podemos todos praticar. Todos devem ouvir enquanto a 
pessoa de sua mesa estiver explicando e demonstrando como o tipo de relevo que criou foi formado. Vou 
dar a vocês 5 minutos para isso. Estão prontos? Agora!” 

 Caminhe pela classe observando e ajudando, se necessário. Certifique-se de que todos estejam utilizando 
o português durante a explicação.   

 Recupere a atenção dos alunos e peça que alguns alunos (que você observou que fizeram bem) e que 
criaram diferentes tipos de relevo apresentem para a classe . Deixe que usem sua câmera de documento para 
mostrar os modelos que criaram. Assim, a classe terá exemplos de todos os tipos de relevo nas apresentações. 

Prática Independente: (5 minutos) 
 
 Projete o ticket de saída na câmera de documentos para que todos vejam. 

P:  “Para verificarmos se atingimos o objetivo da nossa lição, vamos completar este ticket de saída.  Vocês 
deverão responder: ‘Que tipo de relevo você criou?’ Você deve responder com uma frase completa, ‘Eu criei 
um/uma _______.’  A segunda pergunta será, ‘Como esta forma de relevo foi criada?’ Esta pergunta deve 
ser respondida também com uma frase completa, ‘Um/Uma __________ é criada pelo intemperismo e/ou 
pela erosão porque….’ Vocês deverão completar seu ticket individualmente. Vou distribuir os papeis e 
quando eu disser ‘Agora!’ vocês devem escrever seus nomes e começar a completá-lo. Quando terminarem, 
virem seu papel.”   
 Distribua os tickets aos alunos. 

P:  “Agora!” 

 Dê aos alunos 5 minutos para escrever as frases estruturadas.  Caminhe pela classe e certifique-se que os 
alunos compreenderam o que devem fazer.  Depois de cinco minutos, peça que os alunos entreguem seus 
tickets e os modelos de argila que criaram. Quando estiverem secos ou endurecidos, você pode pedir que 
pintem os modelos para que sejam expostos.  

 

Encerramento:  (5 minutos) 

 

P: “No quadro estão registrados os objetivos da nossa lição de hoje.  Vamos conferir se atingimos nossos 
objetivos.” Aponte para os objetivos no quadro e leia: Eu posso demonstrar o efeito do intemperismo e da 
erosão, ao longo do tempo, em diferentes formas de relevo (como penhascos, arcos, lagos e deltas), criando 



um modelo explicando como foram formados, individualmente em meu ticket de saída. 

P: “Quando eu disser ‘Agora!’ forme uma dupla com um colega e leiam juntos o objetivo que está no 
quadro.  Agora!”  Dê 20 segundos para que leiam o objetivo que está no quadro. 

P:  “Quando eu disser ‘Agora!’ O colega 2 deve explicar ao colega 1 o que aprendemos com suas próprias 
palavras.” 

A1:  Nós aprendemos como o intemperismo e a erosão modificam e formam os diferentes tipos de relevo como 
penhascos, arcos, lagos e deltas.   

 Recupere a atenção dos alunos. 

P:  “Quando eu disser ‘Agora!’ O colega 1 deve falar ao colega 2 e dizer como sabemos que atingimos nossos 
objetivos.”   

A2:  Nós completamos individualmente um ticket de saída e explicamos como o intemperismo e a erosão 
formaram os diferentes tipos de relevo.  

 Convide um aluno com alto desempenho, outro com médio e outro com maior dificuldade para que 
compartilhem com a classe o que aprenderam.   

P:   Se considerar pertinente, faça esta pergunta aos alunos: “Como você sabe que aprendeu tudo o que 
devia nesta lição?” 

P:  “Okay, uma última avaliação, deixe-me saber o quanto vocês acham que aprenderam com esta lição.  
Quando eu disser ‘Agora’ Quero que vocês mostrem o polegar para cima, para baixo ou para o meio, de 
acordo com o que vocês acreditam que aprenderam sobre os diferentes tipos de relevo. 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!”  

 Observe como os alunos se auto avaliaram.  

P:  “Ótimo.  Vamos continuar a praticar e a aprender mais sobre os diferentes tipos de relevo durante esta 
unidade e durante o ano. Gostaria que quando vocês estivessem andando por aí, observassem as diferentes 
formas geológicas ao seu redor. Nós realmente vivemos num lugar maravilhoso para esta observação.”   

Avaliação: 
Observe os alunos durante a prática guiada para identificar erros de raciocínio ou de linguagem.  
Analise os modelos de argila que criaram. 
Corrija os tickets de saída. 
 
Ideias Adicionais: 
 Talvez você precise dar mais instruções sobre os diferentes tipos de relevo e como eles são formados. 



 Pinte e decore os modelos 

 Peça que escrevam uma história sobre o relevo e como ele muda ao longo do tempo. 

Jogo do Relevo: 
 
 Faça um jogo da memória ou pictionary4 com as imagens e os nomes dos diferentes tipos de relevo para 

ensinar ou rever o que aprenderam.  
 

Proponha um debate sobre: 
 
 Como o planeta Terra se pareceria se não houvesse o intemperismo e a erosão? 

 
Criando diferentes tipos de relevo: 
 Relacionar a edificação e quebra da superfície da Terra para formar o tipo de relevo que eles 

identificaram. As respostas podem ser registradas num livro chamado "As superfícies da Terra". 
 O que provavelmente causou a formação das mesas? (elevação) 
 O que provavelmente causou a formação do monte testemunho? (intemperismo e erosão de uma mesa) 
 Por que é a inclinação mais suave na base de mesas? (deposição; o intemperismo quebra a rocha e a 

erosão transporta o material quebrado que que deposita na base) 
 Que tipo de relevo um vulcão cria? (montanha) 
 Quanto tempo leva para que os diferentes tipos de relevo se formem? (Muito, muito tempo. Os depósitos 

de materiais que formaram as rochas do Grand Cânion têm 300 milhões de anos. A elevação que começou 
a erosão que formou o Bryce Cânion começou há 13 milhões de anos.) 
  

                                                        
4 Veja como jogar Pictionary em: http://pt.wikihow.com/Jogar-Pictionary 
 
 
 
 

http://pt.wikihow.com/Jogar-Pictionary


O penhasco 
 

 

O lago 
 



O delta 
 
 

O arco 
 



 
Ticket de Saída 

 
Nome:__________________________________________________________________________ Data:___/______/_______ 
 
Que tipo de relevo você criou? 
________________________________________________________________________________________________________________. 
 
Como esta forma de relevo foi formada? 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________. 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Ticket de Saída 

 
Nome:__________________________________________________________________________ Data:___/______/_______ 
 
Que tipo de relevo você criou? 
________________________________________________________________________________________________________________. 
 
Como esta forma de relevo foi formada? 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________. 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________. 
 
 
 



 
 
 
Trango Towers in Pakistan



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arco Delicado, Utah 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


