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1 INTRODUÇÃO

Os temas geológicos são abordados no ensino fundamental dentro do conteúdo programático de
Ciências e Geografia e, portanto, podem ocupar muitas vezes um papel secundário;

Apresentar “O Interior da Terra” com base em experimentos que permitissem entender os
fenômenos geológicos e os processos que ocorrem nas subdivisões internas conhecidas.

O termo “atividade experimental” aplica-se às atividades práticas onde há controle e manipulação
de variáveis e que podem ser laboratoriais, de campo ou outro tipo de atividades práticas onde o
aluno é executante da mesma1.

1Constante A., Vasconcelos, C. 2010. Atividades lúdico práticas no ensino da geologia: complemento motivacional para a aprendizagem. Terræ Didatica, 6(2): 101-124



2 METODOLOGIA

Avaliação qualitativa dos livros 
didáticos

Adas e Adas (2011):  Expedições Geográficas
Giansanti et al. (2012): Geografia: um olhar sobre o planeta Terra.
Lucci e Branco (2012): Geografia: homem & espaço.
Magalhães et al. (2012): Perspectiva Geografia.
Projeto Araribá (2010): Geografia.

Delimitação dos conteúdos

Oficina para confecção dos 
materiais tridimensionais

Elaboração do texto base e dos 
experimentos

Encontro com estudantes do 6º 
ano

Revisão bibliográfica

Avaliação dos Resultados



3 RESULTADOS

Ambientação

 De acordo com as divisões internas da Terra;

 Cores distintas para representar as camadas internas:

Branco = crosta
Amarelo = manto superior 

Verde = manto inferior
Marrom = núcleo externo
Vermelho = núcleo interno

 Cada camada da Terra foi dividida em duas partes: 

1ª = Demonstrar o comportamento físico da camada
2ª = Representar um fenômeno importante que acontece na profundidade em questão



Figura 1. Ambientação da sala de aula (A-B).
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Figura 2. Crosta. A) Materiais utilizados; B) Alunos participando da experimentação.
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Figura 3. Manto Superior. A-B) Materiais utilizados na experimentação.
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Figura 4. Manto Inferior. A-B) Materiais utilizados na experimentação.
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Figura 5. Núcleo Externo. A) Materiais utilizados na experimentação; B) Material utilizado para demostrar o 
comportamento da camada.
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Figura 6. Materiais utilizados na experimentação sobre o núcleo interno.



4 CONCLUSÃO

Em certos livros o conteúdo sobre o interior da Terra é trabalhado apenas por uma ilustração,
enquanto em outros havia o cuidado de caracterizar minimamente as camadas;

O principal interesse dos alunos foi manusear os materiais nos experimentos, o momento de
“colocar a mão na massa”;

Os alunos demonstraram melhor entendimento sobre os fenômenos quando expostos por meio
dos experimentos;

A execução deste projeto foi satisfatória no sentido de proporcionar aos alunos da educação
básica perceber as relações geocientíficas através de materiais simples, de uso cotidiano.
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