
5a série Lição:   
Tipos de relevo Parte 5 

Vulcões 

Reference to English Interconnections 
Lesson 
No Reference to Interconnections  

Currículo de Ciências: Standard 2 Objetivo 2  
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos darão exemplos de diferentes tipos de 
relevo que foram formados pelos vulcões, 
identificarão três vulcões e descreverão como é 
possível prever as erupções vulcânicas usando a 
tecnologia, criando individualmente um ‘Livro dos 
Vulcões’.  
 
Eu posso dar exemplos de diferentes tipos de relevo 
que foram formados pelos vulcões, identificar três 
tipos de vulcões e descrever como a tecnologia pode 
ser utilizada para prever as erupções vulcânicas, 
criando individualmente um ‘Livro dos vulcões’.  
 

Os alunos poderão definir o que é um vulcão, 
descrever três tipos de vulcões, explicar os tipos de 
relevo que podem ser formados pelos vulcões e 
descrever como a tecnologia pode ser utilizada para 
prever as erupções vulcânicas, participando de uma 
atividade em duplas.   
 
Eu posso explicar o que é um vulcão, descrever três 
tipos de vulcões, explicar como os diferentes tipos de 
relevo foram criados pelos vulcões e como a 
tecnologia pode ser utilizada para prever as 
erupções vulcânicas, participando de uma atividade 
em duplas.   
 

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

Vocabulário Acadêmico para o Mural de Palavras: 
Ouvir: Vulcão, erupção, falha, magma, sismógrafo,  
montanhas, cone de cinzas, escudo, composto, 
cratera, ilha, tiltmeter1 (medidor de inclinação) 
Falar: Vulcão, erupção, falha, magma, sismógrafo,  
montanhas, cone de cinzas, escudo, composto, 
cratera, ilha, tiltmeter (medidor de inclinação) 
Ler: Vulcão, vulcânico, erupção 
Escrever: Vulcão, erupção, falha, magma, sismógrafo,  
montanhas, cone de cinzas, escudo, composto, 
cratera, ilha, tiltmeter (medidor de inclinação) 
 
Frases Estruturadas: 
Um vulcão é  ____________________________. 
Os vulcões podem criar    _________ por __________. 
O/A ________ é um dos  tipos de vulcão.  Este vulcão 
é___________. 
Outro tipo de vulcão é o _________________. Este 
vulcão é  ___________. 
Os cientistas podem prever as erupções vulcânicas  
_________.2 
 

                                                        
1 Leia sobre os medidores de inclinação em: http://acrediteounao.com/como-os-cientistas-preveem-as-
erupcoes-vulcanicas/ 
 
2 Veja como os cientistas preveem as erupções: http://www.ehow.com.br/quais-ferramentas-utilizadas-
estudar-vulcoes-lista_275495/ 
 

http://acrediteounao.com/como-os-cientistas-preveem-as-
http://www.ehow.com.br/quais-ferramentas-utilizadas-


Materiais: 
 Cartão de vocabulário 
 Tiras de papel com perguntas e frases 

estruturadas (Um conjunto por dupla) 
 Dois copos de papel de 5 oz (1 par por dupla) 
 Canudos (1 por dupla) 
 Dois livros ou duas caixas (1 por dupla) 
 Lousinhas brancas, marcadores e apagadores (um 

conjunto por dupla) 
 Páginas do ‘Livro dos Vulcões’  
 Tesouras 
 Giz de Cera 
 Grampeador 

Vocabulário Adicional da Lição: 
 
placas, cientistas, pressão 

Lição:   Tempo de instrução:  55 minutos 
Abertura:  (6 minutos) 
 
P: “Levante sua mão se você já viu um vulcão de perto.  Tenho a certeza de que ele não estava em erupção, 
mas, talvez alguns de vocês possam ter visto um vulcão de perto.” 
Os alunos podem levantar as mãos se já tiverem visto. 
P:  “Alguns de vocês podem saber um pouco sobre os vulcões, outros podem saber muito!  Vamos ver o que 
já sabemos e o que queremos aprender sobre os vulcões.”   
 Poste ou projete a tabela que está no final desta lição. 
P:  “Vire-se para seus colegas e compartilhe uma informação que você sabe sobre os vulcões.”   
Os alunos compartilham o que sabem sobre vulcões com os colegas . 
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.” (veja a tabela 
no final desta lição) 
 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 vulcões?”  
 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 vulcões. 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 conversaram 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 
vulcões, os tipos de vulcões e como a tecnologia pode ajudar a prever as erupções vulcânicas, 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 tipos de relevo que são formados por vulcões, identificar três tipos de vulcões e 
descrever como a tecnologia pode ser utilizada para prever as erupções vulcânicas, criando individualmente 
um ‘Livro dos vulcões’. 
P:  “Muito bom!  Acho que vamos aprender muitas informações novas 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 vulcões.   
P:  “Muito bom! Agora, 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 as erupções vulcânicas.  
 
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 Vulcões. 
 Escolha uma dupla para compartilhar sua resposta com a classe. 

P:  “Muito bem!  Vamos começar!” 

 Introdução ao novo material (Instrução direta): (12 minutos) 
 
P: “Deixe-me ver o que já sabemos sobre os vulcões, sabemos que os vulcões geralmente entram em 
erupção e que o magma sobe para a superfície da Terra sendo derramado.  E, de acordo com nossa tabela,  
a classe quer saber exatamente o que é um vulcão, como os vulcões são formados, que tipo de relevo os 
vulcões formam, que tipos de vulcões há e como é possível prever a erupção vulcânica.”    
 Refira-se a tabela enquanto estiver falando.   

P:  “Baseado no que sabemos sobre vulcões, como vocês poderiam definir um vulcão? Quando eu disser 
'Agora', virem-se para o seu parceiro e, juntos, deem uma definição de vulcão. Prontos? Agora!" 

Os alunos devem conversar em dupla e tentar elaborar uma definição para vulcão.  

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

P:  “Vocês deram boas definições de vulcão! Vamos definir um vulcão como uma abertura na superfície ou 
crosta terrestre, que permite que a rocha derretida muito quente, as cinzas e os gases escapem, ou sejam 
expelidos do interior do planeta para a superfície. Há duas partes principais nesta definição. A primeira, que 
os vulcões são aberturas na superfície ou crosta terrestre. A segunda, que os vulcões expelem rocha 
derretida e muito quente, cinzas e gases que estão abaixo da superfície do planeta.” 

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

P: “Vamos agora fazer o jogo que fizemos em nossa última aula. 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 vulcão é uma abertura na superfície ou crosta terrestre.  

A2:  Pela qual são expelidos rocha derretida, cinzas e gases que estão abaixo da superfície. 

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

A2: Um vulcão é uma abertura na superfície ou crosta terrestre.  

A1:  Pela qual são expelidos rocha derretida, cinzas e gases que estão abaixo da superfície. 



P:  “Excelente! Agora podemos nos lembrar bem da definição de vulcão.  Eles são criados quando as placas 
da Terra se juntam e se separam, ou seja, se movimentam”. 

 Apresente uma imagem grande de um vulcão.  Utilize-a para demonstrar o que está dizendo. 

P:  "Os vulcões se formam quando o material quente que está abaixo da superfície sobe e é derramado na 
crosta terrestre. Este material quente que é chamado de magma, é formado por rochas fundidas/derretidas 
que estão abaixo da superfície3. O magma é leve, líquido, e muito, muito quente. O magma, vem de regiões 
mais inferiores e é armazenado na rocha, em um reservatório, que está um pouco mais acima, chamado de 
câmara magmática. Eventualmente, mas nem sempre, a câmara magmática se rompe e o magma é lançado 
para a superfície, misturado aos gases. Essa mistura é  chamada de lava. Terremotos fortes acompanham a 
subida do magma e o cone vulcânico pode aumentar de tamanho, pouco antes de uma erupção, como 
vocês podem ver na imagem. Os Cientistas frequentemente monitoram as mudanças na forma de um 
vulcão, especialmente antes de uma erupção." 
P:  “Nós já aprendemos o que são os vulcões e como eles são formados. Agora, vamos descobrir os tipos de 
relevo que são criados pelos vulcões. Vamos conhecer três diferentes tipos de relevo criados pelos vulcões: 
as montanhas, as crateras e as ilhas. Algumas montanhas são, na verdade, vulcões. Vamos conhecer 
também três tipos de vulcões4: cones de cinza, vulcão escudo e vulcão composto.” 
 Mostre o cartão de vocabulário de cones de escórias. 

P:  “Um vulcão do tipo cone de cinzas é pequeno, como o nome já diz, tem a forma de um cone com lados 
íngremes. Eles são formados basicamente quando a lava emerge de um buraco na superfície da Terra, 
formando cinzas que se amontoam e formam um vulcão. Geralmente menores do que os outros tipos de 
vulcões. Eles têm muitas vezes, erupções explosivas curtas e normalmente a lava sai apenas uma vez. Você 
pode ter visto um vulcão do tipo cone de cinzas a caminho de St. George! Seu nome é diamante Cinder 
Cone. (Mostre aos alunos a figura que está no final desta lição). "No Novo México, Caja del Rio, há um campo 
vulcânico com mais de 60 vulcões do tipo cone de cinzas! Quando eu disser, 'Agora!' Eu quero que você vire 
para seus colegas e fale sobre o que você aprendeu sobre vulcões do tipo cones de cinzas. Prontos? Agora!" 

A:  Um vulcão do tipo cone de cinzas tem erupções curtas e geralmente erupcionam apenas uma vez. (as 
respostas podem variar)  

 Peça que dois ou mais alunos compartilhem suas respostas. 

P:  “Outro tipo de vulcão, que é também uma montanha, é o vulcão escudo.”  

 Mostre o cartão de vocabulário do vulcão escudo. 

A:  "Um vulcão escudo é um grande vulcão que tem a parte superior ou cúpula, achatada formada pela lava 
basáltica. As encostas desses vulcões não são muito íngremes, de modo que, quando vistos de lado, se 
assemelham a um escudo (como escudo de um guerreiro). Os vulcões escudo têm erupções mais tranquilas, 

                                                        
3 Veja o esquema de um vulcão e de como acontece a erupção: 
http://geografiamazucheli.blogspot.com/2012/10/estrutura-de-um-vulcao.html 
 
4 Leia sobre os tipos de vulcões em: http://vulcanoticias.com.br/portal/vulcanologia/tipos-de-vulcoes 
http://www.ehow.com.br/fatos-sobre-cones-escoria-fatos_67701/ 
 

http://geografiamazucheli.blogspot.com/2012/10/estrutura-de-um-vulcao.html
http://vulcanoticias.com.br/portal/vulcanologia/tipos-de-vulcoes
http://www.ehow.com.br/fatos-sobre-cones-escoria-fatos_67701/


não-explosivas, com um lento fluxo de lava. Eu aposto que quase todos vocês já viram um vulcão escudo e 
nem sequer sabem disso! "Mostre aos alunos a imagem grande, que está no final da lição. "O vulcão escudo 
em Cedar Hill tem mais do que 1 milhão de anos e está localizado ao norte do Grande Lago Salgado. Há 
também muitos vulcões  escudo no Havaí. Quando eu disser, 'Agora! Eu quero que você vire para seus 
colegas e fale o que você aprendeu sobre vulcões escudos. Prontos? Agora!" 

A:  Um vulcão do tipo escudo tem um topo plano, como uma cúpula e tem erupções mais tranquilas. (as 
respostas podem variar) 

 Peça que dois ou mais alunos compartilhem suas respostas. 

P:  “Mais um tipo de vulcão que também é uma montanha, o vulcão composto.”  

Mostre o cartão de vocabulário para vulcão composto. 

P:  “Os vulcões compostos são muito altos, grandes e com lados íngremes. Eles são formados a partir de 
erupções repetidas de lava, cinzas e outros materiais vulcânicos. Suas erupções são grandes e explosivas. Os 
vulcões compostos de Utah estão todos extintos. Eles são muito antigos e sofreram a ação da erosão, por 
isso não mantém a mesma forma vulcânica clássica dos vulcões deste tipo. Um mais moderno é o Monte 
Hood, em Oregon. "Mostre aos alunos a imagem grande, que está no final desta lição. "Você também pode 
ter ouvido sobre o Monte Saint Helens, em Washington ou o Monte Fuji, no Japão, eles são também 
exemplos de vulcões compostos. Quando os vulcões compostos entram em erupção, muitas vezes, causam 
grandes estragos e ameaçam  as civilizações. Quando eu disser, ‘Agora!' Quero que você se vire para um  
colega e fale sobre o que você aprendeu sobre os vulcões compostos. Prontos? Agora!" 

A:  Um vulcão composto é geralmente alto e íngreme, são muito explosivos quando entram em erupção (as 
respostas podem variar) 

 Peça que dois ou mais alunos compartilhem suas respostas. 

P:  “Nós já aprendemos que os vulcões podem criar montanhas.  Vimos também diferentes tipos de vulcões 
e as montanhas que podem ser formadas a partir deles. Mas, os vulcões podem criar outros tipos de relevo 
além das montanhas. Eles podem criar crateras também.   
 Mostre o cartão de vocabulário para cratera5. 

P:  “A Cratera é uma depressão com forma circular, no topo de um vulcão que se forma a partir de um 
desmoronamento, quando uma grande erupção vulcânica drena rapidamente a câmara magmática por 
baixo. A cratera pode ser preenchida com água. Aqui está um exemplo. Mostre aos alunos a imagem grande 
que está no final da lição. Aqui está uma foto da Crater Lake, no Oregon. O vulcão foi sendo formado ao 
longo de centenas de milhares de anos, mas a cratera pode ter sido formada, talvez, em apenas alguns dias 

                                                        
5 Veja este vídeo de uma cratera na Costa Rica: 
https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A0SO8oY2.XJXTVkAQQdXNyoA;_ylu=X3oDMTByNDN
1aDMxBGNvbG8DZ3ExBHBvcwM1BHZ0aWQDBHNlYwNzYw--
?p=Como+Uma+Cratera+Vulcanica+E+Formada&fr=hp-ddc-
bd#id=2&vid=f14db1f5e54c7109fcfe2443bcebae1f&action=view 
 

https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A0SO8oY2.XJXTVkAQQdXNyoA;_ylu=X3oDMTByNDN


após uma erupção extremamente violenta do vulcão. Quando eu disser, 'Agora!' Eu quero que você se vire 
para um colega e fale sobre o que você aprendeu sobre crateras. Pronto? Agora!" 

A: Uma cratera é formada por uma grande erupção vulcânica que drena a câmara magmática e causa o 
desmoronamento de parte do vulcão. (respostas podem variar)  

 Peça que dois ou mais alunos compartilhem suas respostas. 

P:  “Além das montanhas e das crateras, os vulcões também podem criar ilhas.” 

 Apresente o cartão de vocabulário para ilha. 

P:  “Uma ilha é um pedaço de terra cercado por água de todos os lados. Uma ilha vulcânica6 pode ser 
formada quando vulcões, que estão no  fundo do oceano, entram em erupção. A lava expelida se acumula 
e, quando ultrapassa a linha da água, forma uma ilha. Um dos maiores exemplos de ilhas vulcânicas pode 
ser encontrado em nosso país - as ilhas do Havaí! ‘Mostre aos alunos a imagem grande que está ao final 
desta lição.’ "A maior e mais antiga ilha do Havaí, chama-se Kauai e foi formada sobre um hotspot (ponto 
mais quente) há 6 milhões de anos. As placas do Pacífico se afastaram do hotspot, o vulcão Kauai morreu e 
no seu lugar um novo vulcão se levantou para formar a ilha de Oahu. Este processo se repetiu e criou uma 
cadeia de ilhas semelhantes no Havaí. Os vulcões das ilhas de Kauai e Oahu estão extintos. A ilha de Maui 
tem um vulcão escudo chamado Haleakala. As pessoas que estudam vulcões dizem que é esperada uma 
erupção nos próximos 100 anos. Quando eu disser, Agora 'Eu quero que você vire para um colega e fale 
sobre o que você aprendeu sobre as ilhas. Prontos? Agora!" 

A:  Uma ilha é formada quando as placas terrestres se movimentam abaixo do oceano e carregam terra de um 
hotspot (ponto mais quente) e assim a ilha é formada neste lugar. (as respostas podem variar) 

 Peça que dois ou mais alunos compartilhem suas respostas. 

P:  “Nós também queremos saber como podemos prever as erupções vulcânicas.  Bem, prever erupções 
vulcânicas pode ser tão difícil quanto prever terremotos. Os cientistas não têm ainda uma ferramenta 
adequada para prever as erupções vulcânicas.  Agora quero que pensem, baseado em tudo o que 
aprendemos, como vocês acham que uma erupção vulcânica pode ser prevista?” 

 Dê 30 segundos para que os alunos pensem.  

P:  “Formem um pequeno grupo e conversem sobre suas ideias sobre como acreditam ser possível prever as 
erupções vulcânicas.”    

Os alunos devem debater em pequenos grupos. 

 Peça que os alunos compartilhem suas ideias 

P:  “Vocês tiveram ótimas ideias!  Para prever as erupções vulcânicas os cientistas analisam as mesmas 

                                                        
6 Veja uma animação sobre como é formada uma ilha: https://www.youtube.com/watch?v=zIY-tl_iLss 
https://www.youtube.com/watch?v=cfwk3Je5mdI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zIY-tl_iLss
https://www.youtube.com/watch?v=cfwk3Je5mdI


pistas que usam para prever os terremotos. Eles analisam os movimentos das placas tectônicas da Terra. Os 
cientistas usam um sismógrafo para saber quando um terremoto está acontecendo ou quando aconteceu.   
Esta informação sobre o movimento das placas terrestre pode ajudá-los a saber quando e onde o 
movimento aconteceu e, assim, rastrear o movimento e a subida do magma para a superfície. Eles também 
podem olhar para a história de erupções que aconteceram em uma determinada área e fazer suposições 
sobre quando a próxima pode ocorrer, com base em um padrão. Há também instrumentos que podem 
detectar gases e que informam aos cientistas sobre as alterações em um vulcão. Ainda é muito difícil prever 
uma erupção de um vulcão. Usando essas ferramentas, os cientistas muitas vezes só podem prever 
erupções horas ou dias antes que aconteçam." 

P: "Quando eu disser ‘Agora!’ Vire-se para um colega e diga a ele como os cientistas podem prever as 
erupções vulcânicas. Agora!" 

A:  Eles analisam os movimentos das placas terrestres e usam os sismógrafos para saber quando um terremoto 
aconteceu e, assim, podem observar a subida e o movimento do magma.  (as respostas podem variar) 

Exploração Guiada:  (7 minutos) 
 Mostre o cartão de vocabulário para tiltmeter. 

P:  “Há outra ferramenta para prever as erupções vulcânicas.  Esta ferramenta é o tiltmeter.” Mostre aos 
alunos a figura grande que está no final desta lição. “O ‘tiltmeter’ é utilizado para detectar mudanças na 
inclinação da superfície da Terra.  Um inesperado e grande movimento ou dilatação, num curto período de 
tempo, pode indicar aos cientistas que uma erupção pode muito provavelmente acontecer. Os cientistas 
posicionam o tiltmeter num vulcão, com uma das extremidades apontadas para a parte dilatada. A subida 
do Magma do interior da Terra para o exterior, provoca a movimentação, o aquecimento e a dilatação do 
terreno do vulcão. A dilatação é detectada quando a quantidade de água no recipiente do tiltmeter que 
está apontando para o vulcão diminui. Vamos construir um tiltmeter em duplas!” 

 Antes da aula, faça um buraco em um dos lados de cada copo, próximo da borda inferior, de tamanho 
suficiente para inserir nele um canudo.  

 Distribua os copos e os canudos a cada dupla.  Distribua dois livros grossos, de capa dura, que tenham o 
mesmo peso, ou duas caixas com o mesmo peso para cada dupla de alunos.   

 Peça que os alunos insiram as pontas do canudo nos furos dos copos de forma que fiquem ligados entre si, 
com o canudo entre eles. Peça que as duplas coloquem um dos copos em cada livro ou caixa, entre eles 
deve ficar o canudo.  

 Encha os copos de cada dupla pela metade. 

 Peça que os alunos levantem um dos livros ou caixa, mais ou menos duas polegadas. A água do copo que 
foi elevado deve ir para o outro copo através do canudo. 

P:  “Observem a quantidade de água em cada copo.  O que vocês perceberam?  Converse com seu parceiro 
sobre isto. 

A: A quantidade de no copo que foi elevado diminuiu e a quantidade de água no outro copo aumentou (as 



respostas podem variar) 

 Peça que os alunos compartilhem suas ideias. 

P:  “Imaginem que o que causou a elevação do livro/caixa tenha sido o magma abaixo da superfície da 
Terra. Isto causou a dilatação do terreno. Este instrumento pode detectar uma grande dilatação num curto 
período de tempo, o que pode ajudar a prever as erupções vulcânicas. Quando eu disser ‘Agora!’ vire-se 
para um colega e explique como o tiltmeter pode ser utilizado para prever uma erupção vulcânica.’ Agora!”  

A:  O instrumento tem duas partes e uma delas se eleva quando a terra se dilata quando o magma se eleva.  
(as respostas podem variar) 

 Peça que os alunos compartilhem suas ideias. 

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 vulcão, como ele forma montanhas, crateras e ilhas, os 
diferentes tipos de vulcões e como as erupções vulcânicas podem ser previstas. 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 a pergunta, deve utilizar a lousinha branca para fazer um desenho que ilustre a resposta que 
ele/ela deu.” 

Ciclo de Modelagem: 

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 vulcão?’  Agora será a vez do meu colega 
responder utilizando a frase estruturada, 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 vulcões podem formar crateras, pelo desmoronamento devido à rápida drenagem do magna na câmara 
magmática. Vou utilizar agora minha lousinha branca para ilustrar minha resposta. Posso desenhar uma 
imagem antes da erupção e depois da erupção. Ou, posso desenhar um diagrama depois da erupção, 
demonstrando como a Terra desmoronou depois que o magma foi drenado. 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.”  

 



Professor e um aluno demonstram: 

 Escolha um aluno para demonstrar com você. 

P:  “Eu serei o colega 1 e vou sortear uma pergunta. Minha pergunta é: ‘Diga o nome de um tipo de vulcão e 
descreva o seu formato.’  Agora meu colega deve responder e desenhar na lousinha para ilustrar e 
demonstrar sua resposta.”  

A:  Um dos tipos de vulcão é o vulcão escudo.  Ele tem o topo plano como uma cúpula e tem erupções mais 
tranquilas.  

P:  “Meu colega deve usar a lousinha branca para desenhar um diagrama.  Ele/ela deve desenhar um vulcão 
escudo, demonstrando suas formas enquanto desenha.”   

O aluno desenha 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 demonstrar. 

A1: Como os cientistas podem prever as erupções vulcânicas?   

A2: Os cientistas podem prever as erupções vulcânicas usando um tiltmeter. Um tiltmeter pode detectar o 
movimento e a dilatação da Terra provocada pela subida do magma.   

O colega 2 desenha seu modelo na lousinha. 

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:  P:  “Bom trabalho, classe!  Posso dizer que vocês estão aprendendo muito sobre os vulcões.  Cada um de 
vocês vai, agora, criar seu próprio ‘Livro dos Vulcões’ 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 minutos) 

 

P:  “Vamos voltar ao cartaz que fizemos no início desta lição. O que aprendemos hoje? Vire-se para um 
colega e fale quais informações você 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 vulcão. Agora!”  Aponte para a frase estruturada no quadro.   

Todos os colegas 1 devem definir um vulcão para os colegas 2. 

P:  “Quando eu disser ‘Agora!’ Os colegas 2 devem dizer aos colegas 1, usando uma frase estruturada, que 
tipos de relevo podem ser criados por um vulcão. Agora! Aponte para a frase estruturada no quadro.   

 Todos os colegas 2 devem dizer os tipos de relevo que podem ser criados aos colegas 1. 

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 que tipos de relevos foram criados pelos vulcões e descrevemos como a tecnologia pode 
ser utilizada para prever as erupções vulcânicas.   

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 vulcões e descobrissem mais sobre o que sua família sabe sobre 
os vulcões.” 

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

Você pode encontrar mais atividades e idéias em:  http://kids.discovery.com/games/build-play/volcano-
explorer e http://www.weatherwizkids.com/weather-volcano.htm 

As atividades estão em inglês e podem ser indicadas como lição de casa ou como reforço na classe de 
inglês. 

 

http://kids.discovery.com/games/build-play/volcano-
http://www.weatherwizkids.com/weather-volcano.htm


 
 

O Vulcão 
 

 

O cone  
de cinzas 



O vulcão escudo 
 
 

O vulcão  
composto 
 



As montanhas               
 
 

A Cratera 
 
 



A ilha 
 
 

O Tiltmeter 
 
 

 



 
 

Que tipo de relevo um vulcão pode criar? 
 
Os vulcões podem criar ______ por ______. 

O que é um vulcão? 
 
 
Um vulcão é ________. 
 
 

Diga o nome de um tipo de vulcão e descreva o seu 
formato. 
 
O   __________ é um dos tipos de vulcão.   Este vulcão é 
_________________________________. 
 

Diga o nome de outro tipo de vulcão e 
descreva o seu formato. 
 
Outro tipo de vulcão é o __________.   Este 
vulcão é _________________________________. 
 

Diga o nome de mais um tipo de vulcão e descreva o 
seu formato. 
 
Outro tipo de vulcão é o __________.   Este vulcão é 
_________________________________. 
 

Como os cientistas podem prever as erupções 
vulcânicas? 
 
Os cientistas podem prever as erupções 
vulcânicas ______. 

 

 
 
 
 
 
 



Nome _________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

    
    
    
   
 
 
 
 
 

2.  Que tipos de relevo podem ser formados pela ação de um vulcão? 
Os vulcões podem criar ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
3.  Escreva um tipo de vulcão e descreva como ele parece. 
Um dos tipos de vulcão é o ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Escreva o nome de outro tipo de vulcão e descreva como ele parece. 
Outro tipo de vulcão é o ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
5.  Escreva o nome de mais um outro tipo de vulcão e descreva como ele parece. 
Outro tipo de vulcão é o ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Como os cientistas podem prever as erupções vulcânicas? 
Os cientistas podem prever as erupções vulcânicas  _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de um vulcão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vulcão cone de cinza 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vulcão escudo 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vulcão Composto 



 
cratera 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilha 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltmeter 



 
TEMA: VULCÕES 

O QUE EU JÁ SEI? O QUE EU QUERO 
APRENDER? 

O QUE EU APRENDI? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produtos da atividade vulcânica 



 

TIPOS DE VULCÕES 
 

CONES DE CINZAS 

 
       Diamond Cinder Cone 

 



VULCÃO COMPOSTO 
 

 



 

VULCÃO ESCUDO 
 

 
 


