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eficaz para compreender o processo de aprendizagem da turma e para mostrar caminhos para planejar 

novas e melhores intervenções didático-pedagógicas. 

5. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• A lenda do dia e da noite. Disponível em: 
<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10089>. 
Acesso em: 23 ago. 2018.  

• Formação dos continentes. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-
terra/formacao-dos-continentes>. Acesso em: 23 ago. 2018.  

• Fundação planetário da cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://www.planetariodorio.com.br/astronomia/cartas-celestes>. Acesso em:  
23 ago. 2018.  

• Molde do planisfério da Terra. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7981>. Acesso em: 
23 ago. 2018.  

• Série ABC da astronomia. Disponível em:  
<https://tvescola.org.br/tve/videoteca/serie/abc-da-astronomia>. Acesso em: 23 ago. 2018.  

 

6. Projeto integrador 

Como estratégia educacional, os projetos têm se revelado uma das melhores formas de 

organizar o trabalho didático, porque propiciam ao aluno a compreensão da multiplicidade de 

aspectos que compõem a realidade e permitem a articulação das diferentes áreas de conhecimento 

em temas transversais. 

Na perspectiva da pedagogia de projetos, o aluno aprende fazendo e aplicando aquilo que 

sabe. Os projetos integradores costumam estimular a participação ativa dos estudantes e da 

comunidade escolar e estimulam a comunicação, o pensamento e a linguagem dos alunos.  

O projeto que apresentamos a seguir prevê a integração entre componentes curriculares de 

Geografia, Ciências e Língua Portuguesa. A contribuição necessária de cada disciplina deve ser 

discutida e definida em conjunto pelos professores. 

  

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10089
https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/formacao-dos-continentes
https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/formacao-dos-continentes
http://www.planetariodorio.com.br/astronomia/cartas-celestes/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7981
https://tvescola.org.br/tve/videoteca/serie/abc-da-astronomia
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Título: Explicando a estrutura interna da Terra 

Tema Estrutura interna da Terra 

Problema central 
enfrentado 

Compreender a formação da estrutura interna da Terra e sua relação com as paisagens 

Produto final Revista ilustrada sobre a estrutura interna da Terra 

Justificativa 

Construir um modelo reduzido da estrutura interna da Terra auxilia os alunos a compreender 

a questão da espacialidade, já que, considerando a faixa etária dos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental, esse tema exige certo grau de abstração. Além disso, essa construção vai estimular os 

alunos a elaborar explicações, levantar hipóteses e buscar informações sobre o mundo físico, 

impulsionando o exercício da curiosidade intelectual, da investigação, da imaginação e da criatividade. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

Objetivos 

• Analisar, compreender e explicar as principais camadas que estruturam a Terra, 
relacionando sua dinâmica e sua importância para a configuração e para as 
transformações das paisagens terrestres. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 
Fenômenos naturais e  
sociais representados de 
diferentes maneiras 

(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas  
e perfis topográficos e de vegetação, visando à representação de 
elementos e estruturas da superfície terrestre. 

Ciências 
Forma, estrutura e 
movimentos da Terra 

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta 
Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas principais características. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias e procedimentos 
de leitura 
Relação do verbal com  
outras semioses 
Procedimentos e gêneros  
de apoio à compreensão 

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas 
etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação científica e 
retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, 
esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as 
características das multissemioses e dos gêneros em questão. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Duração 

O projeto está previsto para ser desenvolvido no período de quatro a cinco semanas. 

Material necessário 

Bola de isopor de 250 mm; bola de isopor de 75 mm; dois palitos de churrasco; tinta guache 

de diversas cores; cola; estilete; papel sulfite; máquina fotográfica (ou smartphone com câmera); 

computador com acesso à internet e programas de edição de texto. 

Desenvolvimento 

Os alunos devem ser organizados em trios para o desenvolvimento do projeto. Explique que 

projetos são importantes instrumentos para a troca de experiências e que o diálogo, o respeito e a 

empatia devem estar presentes durante todas as etapas. Retome o conteúdo do Livro do Aluno e 

explique que os grupos construirão um modelo reduzido da Terra e, em seguida, será elaborada uma 

revista ilustrada que ensina o passo a passo dessa construção e traz informações e curiosidades sobre 

as camadas da Terra. 

Etapa 1 – Construção do modelo 

No dia combinado para o início da construção do modelo, organize o espaço da sala de aula de 

modo a acomodar os trios. Oriente os alunos a fotografar todas as etapas do processo, para que as 

fotos sejam utilizadas na produção da revista. 

Inicie pintando a bola maior com tinta guache azul e a bola menor com tinta amarela. Os palitos 

de churrasco podem auxiliar nessa tarefa, servindo de suporte. Aguarde até a secagem total da tinta 

para prosseguir com a montagem.  

Com a sua ajuda ou a de outros adultos, o próximo passo será cortar as bolas para retirar um 

quarto da superfície de cada uma delas, como mostram os esquemas abaixo.  

Banco de imagens/Arquivo da editora 
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A bola maior, a azul, representará a superfície da Terra. Dela, será utilizada a parte maior e 

desprezado o “gomo” cortado. A bola menor, a amarela, representará o núcleo da Terra. Desta última, 

será utilizado apenas o “gomo” que foi recortado. 

Oriente os trios a colar o pedaço cortado da bola amarela no interior da bola azul, e deixar secar. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Por último, os alunos devem pintar a parte interna do modelo com tinta guache, de modo 

semelhante à imagem contida no capítulo 5 do Livro do Aluno, que representa as camadas que 

compõem a estrutura interna da Terra. Também podem procurar referências na internet. De modo 

geral, a bola azul representa a crosta, o corte da bola amarela representa o núcleo interno, e devem 

ser pintadas mais duas camadas, representando o núcleo externo e o manto.  

Etapa 2 – Apresentação dos modelos 

Quando todos os modelos estiverem prontos, organize uma roda de conversa para que os trios 

apresentem sua produção para o restante da turma. Nesse momento, pode ser requerido o auxílio dos 

professores de Ciências.  

Peça aos alunos que procurem explicar quais são as principais características de cada camada 

representada pelos modelos. Durante a conversa, comente que a maior parte do conhecimento que 

temos sobre a estrutura da Terra provém de informações e medições indiretas, e que os modelos são 

representações construídas com base nessas informações.  

Explique também sobre as relações entre a movimentação das placas tectônicas e a 

constituição do manto, a camada situada sob a crosta terrestre.  

Etapa 3 – Produção da revista 

A última etapa consiste na elaboração de uma revista ilustrada. Uma das seções da revista deve 

ser sobre o passo a passo da elaboração de um modelo da estrutura interna da Terra (a partir das fotos 

tiradas do modelo que eles elaboraram). As outras seções devem trazer informações e curiosidades 

sobre as camadas da Terra e sua relação com a transformações das paisagens do planeta. Os alunos 

podem pesquisar essas informações e curiosidades em livros e na internet para construir uma revista 

informativa (não se trata uma revista científica) e que possa interessar ao público em geral. É importante 
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que os alunos relacionem a dinâmica e a importância das estruturas da Terra para a configuração e as 

transformações das paisagens da superfície. Podem ser abordadas, por exemplo, as atividades 

vulcânicas e o movimento das placas tectônicas. Os alunos deverão incluir nas matérias da revista 

imagens que julgarem interessantes para as seções planejadas, a fim de valorizar o projeto visual.  

A etapa de produção da revista pode contar com a ajuda do professor de Língua Portuguesa. Após 

a redação e diagramação de todas as páginas, a mesma deverá ser revisada, corrigida (se necessário) e 

impressa. Não se esqueça de pedir aos alunos que elaborem uma capa com as chamadas para as seções. 

Para finalizar o projeto, marque um dia para a entrega e socialização das revistas produzidas. 

Se possível, proponha aos alunos uma autoavaliação de seu desempenho e desenvolvimento 

durante a realização das atividades propostas. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Cabe ao professor criar e definir formas de acompanhamento e de registro das aprendizagens de 

seus alunos, à luz de suas próprias experiências em sala de aula e tendo em vista a avaliação formativa. 

Para avaliar as aprendizagens dos alunos no decorrer do projeto, é importante considerar 

diversos aspectos, como: a elaboração do modelo, a participação nas discussões ao longo projeto, a 

organização interna do trio, o produto final entregue.  

Ao avaliar o trabalho com o projeto, inclua também uma autoavaliação dos alunos.  

Aproveite o momento para fazer uma autoavaliação pessoal e um balanço final sobre o 

projeto.  

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• O calor que vem de dentro da Terra. Disponível em:  
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7298>. Acesso em: 23 
ago. 2018. 

• Observatório sismológico de Brasília. Disponível em: <http://obsis.unb.br/obsis/acesso-a-
informacao/institucional>. Acesso em: 23 ago.2018. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7298
http://obsis.unb.br/obsis/acesso-a-informacao/institucional
http://obsis.unb.br/obsis/acesso-a-informacao/institucional

