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O tema proposto aborda a História da Terra e 
Evolução das Rochas, enfocando o estudo das 
Rochas como principal elemento de data-ação da 
História da Terra de forma interdisciplinar.



Resumo 
A prática associada a vivência nos remete a uma postura dinamizadora e 
criativa   no  trabalho de sala de aula, diante das transformações que 
ocorrem no mundo e, portanto, um dos grandes desafios do professor é
criar mecanismo e estratégias  de como proceder na seleção dos temas a 
serem ensinados e como trabalhar em uma dinâmica interdisciplinar 
articulando  teoria com a prática. Portanto, o professor exerce um papel de 
suma importância na articulação e adequação da proposta curricular, 
organizando seus saberes com seu fazer pedagógico, onde ele é o principal 
agente. Nesse sentido,Castellar (2003:113) afirma que:” O professor deve 
atuar no sentido de se apropriar de sua experiência, do conhecimento que 
tem para investir em sua emancipação  e em seu desenvolvimento 
profissional, atuando no desenvolvimento curricular”.  Essa postura requer 
do professor a organização das temáticas que serão trabalhadas no 
contexto  escolar em que atuam, transpondo didáticamente o saber formal e 
sistematizado ao conhecimento científico, oportunizando o aluno a 
descobrir novos campos de aprendizagem, onde o mesmo possa criar e se 
apropriar de novos conceitos por eles sistematizados, promovendo um 
aprendizado significativo em uma perspectiva interdisciplinar.O tema 
proposto aborda a História da Terra e evoluções do planeta enfocando o 
estudo das rochas como principal elemento de data-ação da história da 
terra de uma forma interdisciplinar, enfatizando as aulas de campo, práticas 
laboratoriais e o estudo teórico sistematizado.





OBJETIVO GERAL:

�Identificar, compreender e reconhecer a importância do 
estudo das rochas e elementos presentes no processo de 
evolução do planeta, criando novos mecanismos 
metodológicos que articulam teoria e prática;



Objetivos Específicos 

� Relacionar o longo processo de construção do planeta pela 
natureza(tempo geológico);

� Criar mecanismo de estudo de temas a serem abordados 
em sala de aula, ou seja, articular a teoria a prática;

� Identificar e reconhecer os principais elementos químicos 
presente na crosta terrestre, que fazem parte dos minerais 
e rochas;

� Conhecer as origem e propriedades de alguns minerais;
� Compreender a importância e preservação da dinâmica 

natural do processo das estruturas geológicas da crosta 
terrestre;

� Entender a estrutura interna da Terra e a dinâmica que deu 
origem as rochas como elemento importante para a data-
ação da história da terra;



Desenvolvimento / Etapas

� Contextualização teórica;
� Pesquisa interdisciplinar;

�Aula de campo
�Práticas laboratoriais



Na prática laboratorial identificamos 
algumas propriedades presentes nos 

minerais, tais como:
� COR:alguns minerais podem ter várias cores , outros, 

somente uma.
� BRILHO: pode ser metálico, vítreo(como vidro), 

adamantino (como diamante), sedoso, resinoso ou 
gorduroso.

� TRANSPARÊNCIA: pode ser transparente , translúcido ou 
opaco.

� FORMA; está intimamente relacionada com a sua estrutura 
cristalina. A grande maioria apresenta formas regulares 
(cúbica, hexagonal etc.).



� CLIVAGEM E FATURA; anote a maneira como o mineral 
se rompe.Alguns se quebram ao longo de superfícies bem 
definidas. Estes são planos de clivagem. Outros quebram 
de maneira semelhante ao vidro.

� TESTE DO IMÃ; alguns minerais, como a magnetita, são 
magnéticos, ou seja, são atraídos pelo imã.

� TESTE DO ÁCIDO; a calcita efervesce quando entra em 
contato uma gota de ácido diluído. Alguns minerais que 
contêm enxofre, como a pirita desprendem cheiro de ovo 
podre (gás sulfídrico).



� TESTE DA DUREZA; cada mineral tem uma dureza 
característica. Alguns podem ser riscados com a unha. 
Outros são mais duros, mas podem ser riscados com um 
pedaço de vidro ou canivete. Os minerais mais duros são 
difíceis de serem riscados, mas eles riscam os menos 
duros.

� TESTE DO RISCO; ao riscar o mineral em uma louça ou 
porcelana (azulejo ou espelho), o risco criado apresentará
uma cor, auxiliando na identificação do mineral.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as etapas de desenvolvimento do 
projeto e a interdisciplinaridade associada a ações 
dinamizadoras e criativa do professor que vê no seu 
aluno um coadjuvante do processo ensino-
aprendizagem,  compreendemos e aprendemos que 
nosso planeta é vivo e portanto, requer desta 
relação docente x discente uma postura de eternos 
aprendizes, citando Gonzaguinha.
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