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RESUMO: O Arquipélago de Ilhas do Marajó ocupa uma extensão de 50 mil m², está localizado 
ao norte do estado do Pará e agrupa aproximadamente três mil ilhas, sendo considerado o 
maior arquipélago flúvio-marítimo do mundo, onde são reconhecidos 16 municípios, dentre eles 
Melgaço. Sua evolução geológica é caracterizada por vários estágios genéticos e sequenciais 
que moldaram a paisagem ao longo do tempo desde o Cretáceo, quando ocorreu a separação 
entre América do Sul e África. Durante a vigésima primeira versão do Seminário Internacional 
IFNOPAP, foram desenvolvidos minicursos, oficinas e palestras de cunho extensionista nos 
municípios de Breves, Melgaço e Portel. Os autores do presente resumo ministraram em 
Melgaço um minicurso com duração de três horas destinado prioritariamente à alunos e 
professores da educação básica, bem como demais interessados, cujo objetivo principal foi dar 
a conhecer aos partícipes, noções sobre a evolução geológica da região bem como despertar o 
interesse pelo campo das geociências. A metodologia utilizada contou com explanações orais 
dialogadas auxiliadas com figuras ilustrativas, desenhos esquemáticos e fotografias,  apoiadas 
por exercícios e atividades lúdicas que favoreceram a compreensão sobre a história geológica 
do arquipélago. O principal elemento de apoio lúdico foi um jogo desenvolvido a partir do 
contexto geológico estudado, abordando todas as fases de formação do arquipélago. Para uma 
melhor compreensão o curso foi dividido em três momentos: (1) noções teóricas e com 
exercício prático de fixação sobre Geologia, tempo geológico e deriva continental; (2) 
apresentação dos eventos geológicos relacionados à evolução do arquipélago; (3) aplicação do 
Jogo Marajoara, elaborado pelos ministrantes, sendo composto por perguntas e desafios 
relacionados ao tema principal da atividade. Os partícipes foram divididos em grupos de cinco 
componentes, favorecendo a fixação do conteúdo abordado e principalmente deixar evidente a 
eficácia da utilização de recursos didáticos lúdicos na inserção de temas relacionados às 
geociências. O minicurso atingiu todos os objetivos propostos, e teve repercussão positiva 
entre os envolvidos, os mais eficazes agentes de multiplicação e difusão do conhecimento. 
Todos os materiais utilizados durante o curso foram disponibilizados para que os participantes 
professores os utilizem em suas aulas a partir deste momento. 
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