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RESUMO: A importância de temas relacionados ás Geociências serem abordados em sala de 
aula nos atuais níveis de ensino fundamental e médio é cada vez maior, a conscientização é 
despertada devido a crescente interação das atividades humanas com a dinâmica do meio 
natural e o aumento populacional. Grande parte dos estudantes de Minas Gerais é leiga no que 
se diz respeito ao minério de ferro e sequer sabem a localização desse importante terreno. 
Como base o Quadrilátero Ferrífero, internacionalmente conhecido por seus significativos 
recursos minerais, vê a importância da inserção das geociências no ensino básico. O objetivo 
deste trabalho é propor esta inserção das geociências, através de uma caderneta de campo 
autoexplicativa para alunos e professores. Seu conteúdo abrangerá as áreas das Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas e Matemática e suas Tecnologias. A área escolhida foi a Serra do 
Curral, que moldura a capital mineira e exemplifica como o conhecimento na área das 
geociências é importante no nosso dia-a-dia. Tombada pela Lei Orgânica do Município e pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é protegida pelo Parque da Serra 
do Curral, que foi fundamental na escolha da área para estudos e de grande potencial na 
correlação de matérias do ensino fundamental e médio. Inicialmente, o principal foco para a 
elaboração do projeto é feito por uma aula pré-campo, abordado em sala de aula conceitos de 
tempo geológico, tectônica geral e estrutura do QF. No material produzido encontram-se 
informações sucintas e de fácil entendimento sobre a área de estudo, como localização, 
geologia geral e materiais que podem ser utilizados durante a aula prática, por exemplo: 
informações sobre o uso do GPS e sua importância, e atividades complementares. Foram 
escolhidos quatro pontos para serem visitados; localizado na entrada do Parque da Serra do 
Curral, o primeiro ponto é marcado pela presença do poema Triste Horizonte de Carlos 
Drummond de Andrade, que virou símbolo do tombamento do parque, além da transição entre 
a mata atlântica e Cerrado composta por uma diversificada fauna. Estas características podem 
ser enfatizadas nas disciplinas de História, Literatura, Geografia e Biologia. O segundo ponto é 
caracterizado pelo intemperismo químico das rochas, que deram origem aos latossolos 
marcados pela sua coloração e presença de magnetita. Nesta área, é possível abordar os 
processos químicos durante o processo de oxidação e o magnetismo presente na magnetita. O 
terceiro ponto, localizado no mirante 3 é composto por itabiritos dolomíticos, facilitando a 
aplicabilidade do ciclo das rochas e suas composições. O quarto ponto é marcado pela 
presença de um lago artificial de 240 metros de profundidade é possível introduzir os conceitos 
sobre águas subterrâneas e aquíferos. A relevância da caderneta exemplifica uma das formas 
dinâmicas e integradas em que um determinado tema pode ser eixo central condutor para um 
trabalho interdisciplinar, que demonstre a relevância e a aplicabilidade dos conteúdos 
escolares no dia a dia do aluno, apresentando aos professores que possuem o intuito de 
utilizar e aplicar o conhecimento de forma dinâmica.   
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