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Resumo 

• Nesta oficina serão apresentadas diversas propostas de atividades práticas  

para o ensino e aprendizagem da Geologia. 

• Estas atividades poderão ser adaptadas, replicadas e realizadas durante a  

lecionação de diversos conteúdos curriculares do 3.º ciclo do ensino básico e  

do ensino secundário. 

• Poderão ainda ser realizadas como atividades de complemento curricular 

integradas num Clube de Ciências. 

• Todas as atividades são de fácil concretização, com recurso a materiais  

acessíveis e pouco dispendiosos. 



Áreas temáticas 

• Tipologias litológicas. 

• Ciclo das rochas 



1 – Detetive das rochas 

2 – Ciclo das rochas 

Atividades 



A1 – Detetive das rochas 
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A1 – Detetive das rochas 

Earth Learning Idea 

https://www.earthlearningidea.com/PDF/316_Rock_detective_rock_cycle.pdf
https://www.earthlearningidea.com/PDF/316_Rock_detective_rock_cycle.pdf
https://www.earthlearningidea.com/index.html
https://www.earthlearningidea.com/index.html
https://www.earthlearningidea.com/index.html
https://www.earthlearningidea.com/index.html


A2 – Ciclo das rochas 

Meteorização 
(1) 

Dezenas a centenas de anos 
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Erosão/transporte  

(2) 
Segundos a dezenas de anos 



A2 – Ciclo das rochas 

Deposição  

(3) 
Segundos a milhares de anos 



A2 – Ciclo das rochas 

Compactação/cimentação  

(4) 
Centenas a milhões de anos 



A2 – Ciclo das rochas 

Metamorfismo  

(5) 
Milhões de anos 

Trilobite – como  

viveu (e morreu) 

Trilobite – como foi  

encontrada no norte do  

país de Gales 



A2 – Ciclo das rochas 

Metamorfismo  

(5) 
Milhões de anos 



A2 – Ciclo das rochas 

Cristalização  

(6) 
Intrusivas - Milhares a milhões de anos 

Extrusivas - Segundos a semanas 

Arrefecimento lento do Salol sob 

uma lâmina aquecida 

Arrefecimento rápido do Salol sob 

uma lâmina gelada 



A2 – Ciclo das rochas 

Extrusão  

(7) 
Segundos a semanas 

Erupção do Monte Etna • Qual vulcão foi formado pela lava de escorrência? 

• Qual vulcão foi formado pela lava de fluxo lento? 

• Que tipo de erupção você gostaria de assistir? 

Vulcão X 

Vulcão Y 



A2 – Ciclo das rochas 

Deformação  

(8) 
Segundos (falhas) a Ma (falhas, dobras, 

metamorfismo durante a formação de montanhas) 
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Deformação  

(8) 
Segundos (falhas) a Ma (falhas, dobras, 

metamorfismo durante a formação de montanhas) 



A2 – Ciclo das rochas 

Ciclo das rochas com uma vela de cera 



A2 – Simulação de um vulcão de cera no laboratório 
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A2 – Simulação de um vulcão de cera no laboratório 



Mais informações: https://www.egu.eu/education/gift/ 

GIFT - Geoscience Information For Teachers 

https://www.egu.eu/education/gift/


Avaliação da oficina 

https://forms.gle/m7oGo842bwfedXhH7 
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