
5a Série Lição:   
Relevo Parte 4 

Terremotos 

Reference to English Interconnections 
Lesson 
Earthquakes and Plate Tectonics pg. 15  

Currículo de Ciências: Standard 2 Objetivo 2  
Objetivo de conteúdo: Objetivo de Linguagem: 
Os alunos darão exemplos de diferentes formas de 
relevo que são formadas por terremotos e elevações. 
Descreverão como a tecnologia é usada para prever e 
medir terremotos através da criação, 
individualmente, de um livro sobre terremotos.   
 
Eu posso dar exemplos de diferentes tipos de relevo 
que foram formados por terremotos e elevações e 
descrever como a tecnologia pode ser utilizada para 
prever e medir terremotos em um Livro sobre 
Terremotos que criarei individualmente.  
 

Os alunos poderão definir um terremoto, explicar 
como a partir deles podem ser criados diferentes 
tipos de relevo e descrever que tipos de danos 
podem ser causados dependendo da magnitude do 
terremoto. Isso participando de uma atividade em 
dupla.  
 
Eu posso explicar o que é um terremoto, como ele 
pode criar diferentes tipos de relevo e descrever os 
danos causados por diferentes terremotos, 
participando de uma atividade em duplas.  

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

Vocabulário acadêmico para o Mural de Palavras: 
Ouvir: Terremoto, falha, pressão, onda de energia, 
magnitude, sismógrafo, escarpa de falha1, 
montanhas, vales 
Falar: Terremoto, falha, escarpa de falha, montanhas, 
vales, magnitude 
Ler: Terremoto, falha, escarpa de falha, montanhas, 
vales, magnitude 
Escrever: Terremoto, falha, escarpa de falha, 
montanhas, vales, magnitude 
 
Frases Estruturadas: 
 
Um terremoto é _________ 
Os terremotos podem criar _________ 
por__________. 
A força de um terremoto é medida usando um 
______________________ para identificar sua 
________________________. 
Um terremoto de magnitude 4 será ________. 
Um terremoto de magnitude 7 será  _________. 
Os cientistas podem prever os terremotos usando 
_______. 
 

                                                        
1 Para entender melhor a escarpa de falha: Escarpa de falha - Escarpa cujo relevo está diretamente 
relacionado ao movimento ao longo de uma falha, embora a erosão possa ter atenuado a sua expressão 
primária pelo acúmulo de tálus (material incoerente e heterogêneo que se acumula nas encostas e em seus 
pés, provenientes de material quebrado pelo intemperismo e deslocado pela ação da gravidade). 
Veja também: http://www.infoescola.com/geologia/falha-geologica/ 
 

http://www.infoescola.com/geologia/falha-geologica/


Materiais: 
 Cartões de vocabulário 
 Tabela de Magnitude 
 Tiras de papel com perguntas e frases (um 

conjunto por dupla)  
 Ziplock ou copos plásticos 
 Papel Branco (1 por dupla) 
 Lousinhas brancas, marcadores e apagadores (um 

conjunto por dupla)  
 Páginas do Livro dos Terremotos 
 Tesouras 
 Giz de Cera 
 Grampeador 

Vocabulário adicional da Lição: 
Crosta, placas, força 

Lição:   Tempo de Instrução:  55 minutos 
Abertura:  (6 minutos) 
 
P: “Levante a mão se você, alguma vez, viveu uma experiência de estar no terremoto.”   
Os alunos que tiveram esta experiência levantam as mãos. 
P:  “Alguns de nós podemos saber um pouco sobre os terremotos, outros, talvez, possam saber muito! 
Vamos ver agora o que já sabemos e o que queremos aprender sobre os terremotos.”  
 Projete ou tenha um cartaz com a tabela que está no final desta lição. 
P:  “Converse com um colega e compartilhe com ele algo que você já sabe sobre os terremotos.”   
Os alunos devem compartilhar com os colegas, o que já sabem sobre os terremotos. 
P:  “Agora, levantem as mãos para compartilharem o que conversaram. Eu vou registrar na tabela o que 
disserem. Se aquilo que compartilharam, já foi registrado na tabela, podem abaixar as mãos.”  
 Chame os alunos e peça que compartilhem o que debateram e registre o que disserem na tabela. 
P:  “Agora todos devem pensar: O que você gostaria de aprender sobre os terremotos?”  
 Dê 15-30 segundos para que os alunos pensem. 
P:  “Converse com um colega e diga a ele algo que você gostaria de aprender sobre os terremotos. Deve ser 
alguma informação que você realmente não saiba.”  
Os alunos devem compartilhar com os colegas o que gostariam de aprender. 
P:  “Agora, levantem as mãos para compartilharem o que conversaram. Eu vou registrar na tabela o que 
disserem. Se aquilo que compartilharam, já foi registrado na tabela, podem abaixar as mãos.” 
 Chame os alunos e peça que falem o que debateram e registre o que disserem na tabela. Ajude os alunos a 

referirem-se às ideias centrais desta lição como os tipos de relevo que podem ser criados pelos 
terremotos. Como a tecnologia pode ajudar a prever e a determinar a magnitude do terremoto, etc.  

P:  “Vamos ler o objetivo da nossa lição de hoje e verificar o que vamos aprender. Classe, por favor, leiam 
comigo!”   
A: Eu posso dar exemplos de diferentes tipos de relevo que foram formados por terremotos e elevações e 
descrever como a tecnologia pode ser utilizada para prever e medir terremotos em um Livro sobre Terremotos 
que criarei individualmente.  
P:  “Muito bom!  Acho que vamos aprender algumas coisas nesta aula!  O colega 1 deve falar para o colega  
2 uma informação que aprenderemos hoje.  Agora!” 
A1:  Vamos identificar diferentes tipos de relevo que foram criados pelos terremotos e elevações.   
P:  “Muito bom! O colega  2 deve falar para o colega  1 outra informação que aprenderemos hoje.  Agora!” 
A2:  Vamos explicar como a tecnologia é usada para prever e medir a magnitude dos terremotos.  
P:  “Excelente!  Agora diga ao seu colega como saberemos se atingimos o objetivo. Levantem a mão quando 
vocês tiverem a resposta. Agora!”   



A:  Vamos construir, individualmente, um Livro dos Terremotos. 
 Escolha uma dupla para compartilhar sua resposta com a classe. 

P:  “Muito bem!  Vamos começar!” 

 Introdução ao novo Material (Instrução direta): (12 minutos) 
  

P: “Vejam o que já sabemos sobre os terremotos, nós sabemos que a Terra se move durante um terremoto.  
Nossa classe quer saber exatamente o que é um terremoto, como eles acontecem, que tipo de relevo é 
formado pelos terremotos e como podemos medi-los.”  
Aponte para a tabela enquanto estiver falando. 
P:  “Baseado no que sabemos sobre terremotos, como vocês poderiam definir um terremoto? Quando eu 
disser 'Agora', virem-se para um colega e, juntos, deem uma definição de um terremoto. Prontos? Agora!" 

Os alunos devem conversar em duplas e tentar elaborar uma definição para Terremoto.  

Peça que diferentes duplas compartilhem suas definições de Terremoto.  Escreva no quadro as palavras 
chaves que eles usaram em suas definições. 

P:  “Vocês deram boas definições de terremoto!  Vamos definir um terremoto2 como ONDAS DE ENERGIA 
que passam pela Terra causadas por mudanças repentinas na crosta Terrestre ao longo das falhas3.  Há duas 
partes principais nesta definição: a primeira, terremotos são ondas de energia que passam pela Terra. A 
segunda, essas ondas são causadas por mudanças e movimentação na crosta terrestre, ao longo das falhas.”  

Mostre o cartão de vocabulário e escreva a definição no quadro.   

P:  “Vamos agora fazer um jogo. O colega 1 deve guardar bem a primeira parte da definição e o colega 2, 
lembrar-se da segunda parte da definição. Quando eu disser ‘Agora!’ Vocês devem definir terremoto 
combinando as duas partes da definição que memorizaram. Prontos? ‘Agora!’” 

A1:  Um terremoto é uma onda de energia passando pela Terra. 

A2:  É causado por movimentações e mudanças na crosta da Terra ao longo das falhas.   

P:  “Bom trabalho! Agora, o colega 2, sua missão é se lembrar da primeira parte da definição, enquanto o 
colega 1 deve se lembrar da segunda parte. Quando eu disser, ‘Agora!’, vocês devem definir terremoto 
combinando as duas partes da definição que memorizaram. Prontos? ‘Agora!’” 

A2:  Um terremoto é uma onda de energia passando pela Terra. 

A1:  É causado por movimentações e mudanças na crosta da Terra ao longo das falhas.   

                                                        
2 Saiba mais sobre os terremotos em: http://brasilescola.uol.com.br/geografia/terremotos.htm 
http://geoarmando.blogspot.com/2010/09/terremotos-epicentro-e-hipocentro-9.html 
 
3 Falha Geológica é a ruptura ou cisão de um bloco de rochas ou faixas estreitas da superfície que é 
responsável pelo deslocamento de suas partes. O acúmulo de energia e a eventual liberação desta em zonas 
de falhas geológicas é um dos fatores responsáveis pela ocorrência dos terremotos 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/terremotos.htm
http://geoarmando.blogspot.com/2010/09/terremotos-epicentro-e-hipocentro-9.html


P:  “Excelente! Agora, acho que todos nós sabemos como definir um terremoto.  Eles são causados por 
movimentações e mudanças na crosta terrestre ao longo das falhas. Mas o que são as falhas?”  

 Mostre o cartão de vocabulário. 

P:  “Uma falha é uma rachadura na superfície da Terra ao longo das quais dois blocos de rocha deslizam uns 
aos outros " 

 Mostre uma imagem grande de uma falha e mostre-a enquanto explica. (figura anexa no final desta lição) 

P:  “Observem a falha, representada por esta linha preta (Aponte a linha na figura). Vejam como a parte de 
rocha que está à direita da falha se movimentou para cima em relação à parte da rocha no lado esquerdo da 
falha que se moveu para baixo. Observem esta camada de rocha avermelhada, que está marcada pelas 
linhas azuis. Percebam como a falha desloca a rocha de modo que a camada no lado direito é mais elevada 
do que a do lado esquerdo. Este movimento provoca os terremotos." 

P:  “Nós já sabemos o que são e como são causados os terremotos. Agora, vamos conhecer os diferentes 
tipos de relevo que são formados pelos terremotos. Vamos conhecer três tipos diferentes de relevo criados 
pelos terremotos. Escarpa de falhas, montanhas e vales.  Nós já aprendemos um pouco sobre as montanhas 
e vales. Vamos aprender agora sobre as escarpas de falha.”   

 Apresente o cartão de vocabulário  

P:  “A escarpa de falha é uma quebra acentuada ou escarpa que é formada pelo movimento de falha vertical 
que atinge a superfície do solo. Nós vimos uma imagem de uma falha, mas essa imagem mostrou uma falha 
abaixo da superfície da Terra. Quando a falha atinge a superfície do solo, cria uma escarpa de falha.”  

 Mostre a figura grande da escarpa de falha. 

P:  “Esta imagem mostra uma escarpa de falha (10-foot-high) (apontada com a seta) que foi formada 
subitamente durante o terremoto no Dixie Valley, Nevada em 1954.  Esta imagem representa bem como 
uma escarpa de falha recém formada se parece. O homem está andando pelo vale. Observem que a parte 
do vale ficou mais baixa e a parte da montanha aumentou, ficou mais elevada. Em Utah, as escarpas de 
falha podem ter sido formadas por grandes terremotos e podem variar de frações de polegadas a 20 pés de 
altura. Lembrem-se de que as escarpas de falha são formadas por tremores de terra e quando o movimento 
ao longo da falha atinge a superfície da Terra. Quando eu disser, 'Agora!' Eu quero que você vire para um 
colega e tente explicar, em suas próprias palavras, o que é uma escarpa de falha e como ela se forma. 
Prontos? Agora!" 

A:  Uma escarpa de falha é uma quebra profunda que se forma quando o movimento atinge a superfície da 
Terra.  

Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas. 

P:  “Terremotos também formam montanhas e vales.” 



 Mostre os cartões de vocabulário para montanhas e vales. 

P:  “Durante um terremoto, pode haver a elevação de uma cadeia de montanhas ou o rebaixamento de um 
vale”.  

Mostre a figura grande de montanhas e vales de Utah. 

P:  “As montanhas e os vales de Utah foram criados por terremotos durante um longo período de tempo 
(centenas de milhões de anos). As paredes íngremes das montanhas são o resultado do movimento de 
falhas repetidas. Esta é a Faixa de Wasatch, em Utah. Conforme a crosta da Terra se movimentou, as 
montanhas foram deslocadas para cima e os vales para baixo. Quando eu disser, ‘Agora!’ 'Eu quero que 
virem para um colega e expliquem, em suas próprias palavras, como os terremotos formaram as montanhas 
e os vales. Prontos? Agora!" 

A:  A crosta da Terra se movimentou o que provocou a elevação das montanhas e o rebaixamento dos vales. 

Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas. 

P:  “Nós também queremos saber como é possível prever um terremoto.  Bem, os cientistas ainda não 
controlam isto totalmente. Não temos ainda uma ferramenta perfeita para prever os terremotos.  Mas, 
vamos pensar um pouco… baseado em tudo o que já sabemos e aprendemos, como vocês pensam que é 
possível  prever quando um terremoto pode acontecer?”  

 Dê 30 segundos para que os alunos pensem.  

P:  “Conversem em duplas ou em pequenos grupos.  Debatam sobre as possibilidades.  Baseado em tudo o 
que já sabemos e aprendemos, como vocês pensam que é possível  prever quando um terremoto pode 
acontecer?” 

Os alunos devem debater em duplas ou em pequenos grupos. 

 Peça que alguns alunos compartilhem suas ideias. 

P:  “Vocês tiverem ótimas ideias! Os cientistas analisam o movimento das placas da crosta terrestre e a 
localização das zonas de falhas. Eles também podem estudar a história dos terremotos em uma 
determinada área e fazer previsões sobre quando um novo terremoto pode acontecer, baseado nos 
padrões encontrados.”  

P:  “A última coisa que queremos saber é como podemos medir os terremotos. Todos os terremotos são 
iguais? O que vocês pensam?”   

A: Não, alguns são mais fortes do que outros. 

P: “Certo! Para medir a força de um terremoto usamos um aparelho chamado SISMÓGRAFO, que mede a 
MAGNITUDE do terremoto.” 

 Mostre o cartão de vocabulário para sismógrafo. 



P:  “A magnitude de um terremoto varia de acordo com a quantidade de energia resultante do movimento 
das placas. Se houver uma grande quantidade de energia, teremos um grande terremoto. Há diferentes 
tipos de falhas que produzem diferentes tipos de terremotos. A magnitude de um terremoto é medida 
numa escala4 que vai de 1-10+.”  

 Projete a tabela que descreve as diferentes magnitudes de terremoto.  Leia as diferentes magnitudes e 
explique os efeitos causados e com que frequência eles ocorrem. Você pode também solicitar aos alunos 
que se levantem e dramatizem os efeitos dos terremotos de cada magnitude e como eles deveriam agir, 
caso estivessem no meio de um terremoto desta magnitude.  

Exploração Guiada:  (7   minutos) 
 
P:  “No tempo em que ainda não era possível prever terremotos usando a tecnologia, os cientistas podiam 
registrar a magnitude de um terremoto, usando uma máquina chamada sismógrafo. Um sismógrafo usa um 
rolo de papel que gira abaixo de uma caneta fixa. Quanto a Terra treme, o rolo de papel se move, mas a 
caneta se mantém fixa. As linhas onduladas, que a caneta desenhou, podem ser utilizadas para determinar 
a magnitude do terremoto. Vamos experimentar como um sismógrafo funciona.”  
 Peça aos alunos trabalhar em duplas. Dê a cada dupla um pedaço de papel em branco e um lápis ou 

caneta. Peça que um deles segure o lápis acima do papel pressionando com força suficiente para desenhar 
uma linha, mas leve o suficiente que o papel sob o lápis possa se movimentar. O aluno que está segurando 
o lápis deve permanecer com os olhos fechados. O outro aluno vai mover o papel embaixo do lápis. 
Primeiro ele deve mover de forma que o traço fique em linha reta para demonstrar um período sem 
terremoto. Depois, oriente-os a agitar o papel abaixo do lápis como se estivesse num terremoto.   

 Repita algumas vezes a experiência alternando entre linha reta e simulando um terremoto. Deixe que os 
alunos da dupla se alternem, ora segurando a caneta, ora segurando o papel.   

P:  “O colega 1 deve explicar ao colega 2 como podemos saber que um terremoto aconteceu.” 
A1:  A caneta desenha uma linha ondulada com pontos altos e baixos.  
 Peça que um aluno compartilhe com a classe  a resposta dada pelo colega.  

P:  “Agora, o colega 2 deve falar com o colega 1 como podemos saber se foi um terremoto pequeno ou 
grande ( de pequena ou grande magnitude).” 

A2:  Quando o terremoto é pequeno, a linha não se move muito. Quando um grande terremoto acontece, a 
caneta desenha muitas linhas, com ondas grandes. 

 Peça que um aluno compartilhe com a classe a resposta dada pelo colega.  

P:  “Esta é a forma como um sismógrafo funciona.  Num terremoto de pequena magnitude, as linhas são 
pequenas e não variam muito de uma linha reta. Quando a magnitude do terremoto é grande, as linhas são 
maiores e muito diferentes da linha reta. Esta é a forma como a tecnologia é utilizada para nos informar 
quão grande é um terremoto, ou seja, qual a sua magnitude. Colega 1, vire-se para seu colega e explique 
como um sismógrafo funciona.”  

A1:  Um sismógrafo é uma máquina que tem um rolo de papel que roda abaixo de uma caneta fixa.  A caneta 

                                                        
4 Leia mais sobre a escala Ritcher em http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/escala-richter.htm 
 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/escala-richter.htm


traça, na maior parte do tempo, uma linha reta, mas quando a Terra treme, o rolo de papel se move de forma 
que a linha desenhada passa ser uma linha ondulada.  

 Peça que um aluno compartilhe com a classe a resposta dada pelo colega.  

P:  “O colega 2, deve explicar ao colega 1 como o sismógrafo é utilizado para determinar o tamanho, ou 
seja, a magnitude do terremoto.” 

A1: Quando o terremoto é pequeno, o sismógrafo desenha linhas com pequenas ondas que quase não se 
diferenciam da linha reta. Quando o terremoto é de grande magnitude, as linhas desenhadas têm grandes 
ondas.  

 Peça que um aluno compartilhe com a classe a resposta dada pelo colega.  

Prática Guiada:  (10 minutos) 
 
 Imprima as perguntas e as frases estruturadas (que estão no final desta lição) em tiras de papel, recorte e 

coloque-as em um envelope plástico ou em um copo. Cada dupla deve ter suas frases.  

 Distribua o envelope/copo com as tiras de papel, as lousinhas brancas, marcadores e apagadores para 
cada dupla.   

P:  “Vamos explicar e demonstrar o que é um terremoto, como ele forma uma escarpa de falha, montanhas 
e vales e como ele pode ser medido. Vamos trabalhar em duplas. Um componente da dupla vai retirar do 
envelope/copo uma das tiras de papel e fazer a pergunta. O outro colega deve responder à pergunta 
usando a frase estruturada que está na tira sorteada. O aluno que estiver respondendo à pergunta, deve 
utilizar a lousinha branca para fazer um desenho que ilustre a resposta que ele/ela deu.”  

Ciclo de Modelagem: 

O Professor demonstra: 

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

P1:  “Se eu for o colega 1, vou retirar uma das tiras de papel e fazer a pergunta.  Minha pergunta é: ‘Qual é 
um dos tipos de relevo que pode ser formado pela ação de um terremoto?’  Agora será a vez do meu colega 
responder utilizando a frase estruturada e desenhar na lousinha branca para ilustrar e explicar sua 
resposta.”  

P2:  “Como colega 2, devo utilizar a frase estruturada que está na tira de papel sorteada para responder.  
‘Os terremotos podem formar as montanhas e vales, movimentando as montanhas para cima e deixando os 
vales mais baixos. Vou utilizar agora minha lousinha branca para ilustrar minha resposta. Posso desenhar 
uma imagem antes do terremoto e uma depois que o terremoto aconteceu. Ou, posso desenhar a Terra 
depois de terremoto e usar algumas setas para mostrar como a crosta da Terra se movimentou. Agora, é 
minha vez, como colega 2 de sortear um papel e fazer a pergunta, o colega 1 deve respondê-la  e desenhar 
para ilustrar.”  



O professor e um aluno demonstram: 

 Escolha um aluno para ajudá-lo a demonstrar. 

P:  “Eu serei o colega 1 e vou sortear uma pergunta. Minha pergunta é: ‘Como é medida a força de um 
terremoto?’  Agora meu colega deve responder e desenhar na lousinha para ilustrar e demonstrar sua 
resposta.”  

A:  ‘A força de um terremoto é medida por um aparelho chamado sismógrafo, que marca a magnitude do 
terremoto.’  

P:  “Meu colega deve usar a lousinha branca para desenhar um diagrama que demonstre como um 
sismógrafo mede a magnitude de um terremoto.”    

O aluno que está demonstrando deve desenhar na lousinha. 

P:  “Agora, meu colega deve sortear uma pergunta e eu, como colega 1 devo responder e desenhar.” 

Dois alunos demonstram: 

 Escolha dois alunos para demonstrarem com você. 

A1:  Como seria um terremoto de magnitude 7?   

A2:  Um terremoto de magnitude 7 causaria graves danos com muitos edifícios e casas sendo demolidos total 
ou parcialmente.  

O colega 2 desenha na lousinha branca. 

Todos os alunos praticam 

 Peça que todos os alunos, em duplas pratiquem, alternando-se para perguntar, responder e desenhar. 
Caminhe pela sala para auxiliar os alunos tanto com a linguagem quanto com o conteúdo.  

Prática Independente: (15 minutos) 

P:  “Bom trabalho, classe!  Posso dizer que vocês estão aprendendo muito sobre os terremotos.  Cada um de 
vocês vai, agora, criar seu próprio ‘Livro dos Terremotos’ com as frases estruturadas. Apesar de todos já 
terem respondido às perguntas oralmente, agora vamos registrar, por escrito, usando as frases estruturadas 
e os desenhos, você deve desenhar e colorir para que seu livro fique bem interessante. Para isto, todos 
devem seguir os seguintes passos que fizemos: 

1- Escreva todas as frases. 

2- Faça os desenhos para ilustrar cada uma. 

3- Pinte os desenhos que fez. 

4- Corte as páginas na linha pontilhada. 



5- Grampeie as páginas na ordem para formar seu livro.” 

 Escreva estes passos no quadro e vá apontando cada um enquanto fala.  Escreva ou projete as frases 
estruturadas. 

 Distribua os papéis para que façam seus livros.  Se for preciso, demonstre como fazer.  

P:  “Vocês podem começar!  Sigam todos os passos, sem pular nenhum deles!  Vou olhar (ou recolher) seus 
livros para depois expor. Façam da melhor forma que puderem!” 
 Caminhe pela sala para monitorar o trabalho dos alunos.  Você poderá recolher os livros depois de prontos 

para utilizá-los como instrumento de avaliação. 

Encerramento:  (5 minutes) 

P:  “Vamos voltar ao cartaz que fizemos no início desta lição. O que aprendemos hoje? Vire-se para um 
colega e fale quais informações aprendeu sobre os terremotos nesta lição. Agora!” 

Os alunos compartilham, em duplas, o que aprenderam nesta lição. 

 Chame os alunos para compartilharem o que aprenderam.  Conforme forem falando, registre no cartaz na 
coluna adequada. 

P:  “Bom trabalho! Vamos ver se atingimos nossos objetivos para esta lição.”   

P: “Quando eu disser ‘Agora!’ O colega 1 deve falar para o colega 2, usando a frase estruturada, a definição 
de terremoto. Agora!”  Aponte para a frase estruturada no quadro.   

Todos os colegas 1 devem definir Terremoto para o colega 2. 

P:  “Quando eu disser ‘Agora!’ O colega 2 deve dizer ao colega 1, usando uma frase estruturada que tipos de 
relevo podem ser criados por um terremoto. Agora! Aponte para a frase estruturada no quadro.   

 Todos os colegas 2’s devem dizer os tipos de relevo que podem ser criados ao colega1. 

P:  “Será que atingimos nosso objetivo? Vamos ler juntos o objetivo que está no quadro. Agora!”   

 A classe lê, em coro, o objetivo. 

P:  “ Colega 2, diga ao seu colega o que aprendemos hoje.”   

A:  Nós aprendemos sobre os diferentes tipos de relevo que podem ser formados a partir de um terremoto ou 
de uma elevação da crosta terrestre e descrevemos como a tecnologia é utilizada para prever e medir os 
terremotos.  

P: “Agora, o colega 1 dirá ao colega 2 como saberemos que aprendemos.  Agora!” 

A:  Nós participamos de atividades com toda a classe, em duplas e individualmente. 

P: “Vocês realmente fizeram um ótimo trabalho! Quando forem para casa hoje, gostaria que contassem a 
seus familiares o que aprenderam sobre os terremotos e descobrissem se sua família tem algum plano para 



o caso de termos um terremoto.”  

 

Avaliação: 
Avaliação informal enquanto observa as duplas trabalhando.  
Recolha ou viste os “Livros sobre os terremotos” como avaliação formativa. 
Ideais Adicionais: 

 

 Pratique com os alunos os procedimentos em exercícios de terremoto (Earthquake drills).  Encoraje os 
alunos a praticarem os exercícios de Terremoto em casa, para garantir a segurança.  

 Você poderá encontrar mais ideias e atividades, além de fotos e vídeos no endereço abaixo. Os textos e 
áudio estão em inglês, mas as imagens são muito interessantes http://earthquake.usgs.gov/learn/kids/ 

 Se achar pertinente, veja o vídeo em português: https://www.youtube.com/watch?v=GSpvbjpCP8  

 

http://earthquake.usgs.gov/learn/kids/
https://www.youtube.com/watch?v=GSpvbjpCP8


O terremoto 
 

A falha   
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A escarpa de 
falha    

 



As  montanhas               

e os vales 
 

O  
Sismógrafo 



Escala Richter de  Magnitude 
Magnitude Descrição Efeitos do terremoto (em média) Frequência média de 

ocorrência (estimada) 

Menos 
que 2.0 

Micro Micro terremotos, não se sente ou raramente são percebidos por pessoas 
mais sensíveis. Podem ser registrados pelo sismógrafo. 

muito comum/muitos 
milhões por ano 

2.0-2.9 Muito 
pequeno 

Geralmente sentido por poucas ou algumas pessoas.  Pequeno tremor é 
sentido na área.  

mais de um milhão por 
ano 

3.0-3.9 pequeno Geralmente é percebido no local pelo menos por algumas pessoas, mas 
raramente causa danos.  

Mais 100,000 por ano 

4.0-4.9 Leve Pode ser percebido no interior dos edifícios e das casas através dos ruídos.  
Muitas pessoas, ou quase todas podem percebê-lo.  É ligeiramente sentido 
no exterior.  Geralmente não provoca danos ou provoca danos leves. Apenas 
alguns objetos caídos.   

10, 000 a 15, 000 por ano 

5.0-5.9 Moderado Pode causar danos de leve a moderado em edifícios menos resistentes. No 
máximo, danos leves em edifícios bem construídos e resistentes. 

1,000 a 1,500 por ano 

6.0-6.9 Forte Pode causar danos/ destruição em áreas habitadas pelas pessoas.  Pode 
causar em todos ou na maioria dos prédios menos resistentes. Pode causar 
a morte de até 25,000 pessoas. 

100 a 150 por ano 

7.0-7.9 Grande Causa muitos danos em grandes áreas.  Danifica a maioria dos edifícios, 
muitos são danificados de moderado a grave ou desabam parcial ou 
completamente.  Pode causar a morte de até 150,000 pessoas. 

10 a 20 por ano 

8.0-8.9 Importante Podem causar muitos danos em grande extensão de área. A maioria dos 
edifícios sofre danos ou é destruída. Pode causar a morte de 50 a mais de 
500,000 pessoas. 

Um por no (raramente 
nenhum, dois ou mais que 
dois por ano) 

9.0-9.9 Excepcional Destrutivo e devastador em grandes áreas.  Grande parte ou todos os 
edifícios são severamente atingidos ou destruídos, mesmo estando à milhas 
do epicentro. Há mudanças na superfície da Terra.  Pode causar a morte 
entre 250 a 1 milhão de pessoas.   

Um entre 5 e 50 anos 

10.0+ Catastrófico Muito forte, generalizado, devastação total em áreas enormes. Há grandes 
mudanças na superfície da Terra. Pode causar a morte de mais de 1 milhão 
de pessoas. Nunca aconteceu até agora. 

nenhum até agora 
registrado 

 
(Tabela retirada da wikipedia baseda nos dados coletados por USGS) 
 
 



 
 



 
 
 

Qual é um dos tipos de relevo que pode ser 
formado pela ação de um terremoto? 
 
Os terremotos podem criar _________ por ________. 
 
 

O que é um terremoto? 
 
 
Um terremoto é ________. 
 

Como a força de um terremoto pode ser medida? 
 
A força de um terremoto pode ser medida usando-
se um __________ para identificar a sua ________. 
 
 

Que efeitos um terremoto de magnitude de 4 
pode provocar? 
 
Um terremoto de magnitude de 4 pode 
provocar ________________. 

Que efeitos um terremoto de magnitude de 7 pode 
provocar? 
 
Um terremoto de magnitude de 7 pode provocar 
________________. 
 

Como os cientistas podem prever um 
terremoto? 
 
Os cientistas podem prever os terremotos 
______. 

 

 
 



Nome _____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. O que é um terremoto? 
 
 
Um terremoto é  
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

               
 
2.  Que tipo de relevo pode ser formado pela ação de um 
terremoto? 
 
Os terremotos podem criar ________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 



3. Que outra forma de relevo um terremoto pode criar? 
 
Os terremotos podem também criar _____________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
4. Como a força de um terremoto pode ser medida? 
 
A força de um terremoto é medida usando um ____________________________________ 
 
______________________ para identificar a sua _________________________________________ . 
 

 
 
 

 

 



5. Que efeitos um terremoto de magnitude 4 pode provocar? 
 
 
Um terremoto de magnitude 4 pode provocar __________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

             
6. Que efeitos um terremoto de magnitude 7 pode provocar? 
 
Um terremoto de magnitude 7 pode provocar __________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



7. Como os cientistas podem prever os terremotos?  
 
 
Os cientistas podem prever os terremotos __________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A falha geológica de San Andreas, que corta de norte a sul o Estado americano da Califórnia,  



 
 
Montanhas e vales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA: TERREMOTO 
O QUE EU JÁ SEI? O QUE EU QUERO 

APRENDER? 
O QUE EU APRENDI? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


