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Título: Pangeia e os movimentos da crosta terrestre  

Duração: 2 aulas  

Introdução 

Nestas aulas, os alunos vão explorar as mudanças nas posições dos continentes ao longo do 

tempo e terão um contato inicial com os conceitos de placas tectônicas e da deriva dos continentes. 

Também aprenderão como as evidências fósseis, animais e plantas viventes podem ajudar na compre-

ensão do passado geológico da Terra. Esses conhecimentos ajudarão os alunos a identificar algumas 

das características da Terra e reconhecerem que tanto o planeta quanto e os seres vivos que habitam 

estão em constante mudança. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer as camadas do planeta Terra e sua relação com a movimentação dos continentes. 

• Compreender como a posição dos continentes mudou ao longo tempo. 

• Discutir como a distribuição de espécies fósseis pode ajudar a compreender o passado 
geológico da Terra. 

Objetos de conhecimento 

Características da Terra. 

Habilidade 

(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de água, 

solo etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação 

do planeta (mapas, globos, fotografias etc.). 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Bacias plásticas com água. 

• Cola de isopor. 

• Folhas com a imagem dos continentes terrestres. 

• Folhas finas de isopor (que possam ser recortadas com tesouras). 

• Imagens ou vídeo curto, mostrando o movimento dos continentes ao longo do tempo, que 
podem ser obtidos na internet.  

• Mapa-múndi e globo terrestre. 
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• Tesouras com pontas arredondadas (se for necessário usar estilete, ele deve ser manuse-
ado apenas pelo professor). 

Aula 2: 

• Adesivos de cinco cores diferentes. 

• Cartolina.  

• Cópia do mapa-múndi (é importante que seja uma cópia em que os alunos possam colar 
adesivos). 

• Lápis preto e lápis coloridos (ou similares). 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Os continentes e sua história 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual e em grupos de três alunos. 

Inicie a aula apresentando aos alunos o mapa-múndi e o globo terrestre. Instigue-os a apontar 

as formas que o planeta pode ser representado. Conduza a turma a analisar o mapa-múndi e o globo 

terrestre perguntando qual representa a Terra. Leve-os a concluir que ambos representam nosso pla-

neta: o globo terrestre é a representação esférica, enquanto o mapa-múndi é a representação plana. 

Comente com eles que, se o planisfério for recortado e “montado”, ele formará um globo terrestre. 

Em seguida, demonstre as partes que representam os continentes e as que representam os 

corpos d’água, como os oceanos e os mares. Se julgar necessário, ajude os alunos a se localizarem no 

mapa, identificando onde ficam a América do Sul e o Brasil.  

Na sequência, oriente os alunos a novamente observarem o mapa-múndi (ou globo terrestre) 

e pergunte-lhes se reconhecem alguma similaridade entre os contornos dos continentes. É importante 

que você conduza as observações de forma que percebam que os contornos da América do Sul e da 

África são bem parecidos e que há muitos anos esses continentes estavam conectados, mas com o 

movimento das placas tectônicas foram se distanciando. 

Para reforçar esse conceito, apresente aos alunos imagens ou um vídeo curto com os movi-

mentos dos continentes ao longo dos anos. Chame a atenção deles para o período em que os conti-

nentes estavam juntos. Diga-lhes que, há cerca de 200 milhões de anos, os continentes atuais estavam 

todos juntos formando um único continente, chamado Pangeia. 

Após as explicações, leve os alunos para o pátio da escola e divida a turma em grupos de três 

crianças. Forneça para cada grupo uma bacia plástica com água, uma folha fina de isopor, uma folha 

com a imagem dos continentes terrestres, tesouras com pontas arredondadas e cola branca. Solicite 

aos alunos que colem o mapa sobre a folha de isopor e, após a cola secar, recortem os continentes (é 
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sugerido separar as Américas do Sul, Central e do Norte, para facilitar o manuseio do material). Pro-

fessor, caso a folha de isopor seja espessa demais para ser cortada com uma tesoura, você deverá 

realizar o recorte dos continentes com um estilete. É de suma importância que você faça o manuseio 

do estilete para evitar acidentes. 

Após preparar os continentes, solicite aos alunos que coloquem as peças de isopor na bacia 

plástica com água, agite, levemente, a água e vejam como elas podem se mover e até mesmo se cho-

car. Esse momento pode ser aproveitado para explicar o que ocorre quando duas placas tectônicas se 

chocam: o surgimento de vulcões, terremotos, tsunamis, entre outros.  

Aula 2 – A vida e a Terra evoluem juntas 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo e em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, os alunos aprenderão sobre a relação entre a distribuição de seres vivos ou fósseis 

e a posição atual dos continentes.  

Inicie a aula mostrando o mapa-múndi que apresente apenas um continente (Pangeia) e expli-

que que essa era a conformação do planeta Terra por volta de 200 milhões de anos atrás. Depois diga 

que, antes dos continentes se dividirem, era comum a presença de um ou mais seres vivos em diferen-

tes partes da Pangeia. Com os passar dos anos, ocorreu a formação dos continentes como o conhece-

mos hoje e essas espécies de seres vivos se deslocaram junto com as placas tectônicas. No entanto, as 

novas condições climáticas e ambientais às quais esses animais foram submetidos muitas vezes não 

eram as mais adequadas para a sua sobrevivência. Assim, foram formados, em condições ideais, os 

chamados fósseis em diferentes continentes, o que pode ser um indicativo de que essas regiões já 

estiveram unidas um dia. Explique aos alunos que os fósseis são o registro de um ser vivo que existiu 

no passado e que foi conservado em rochas. 

Após a explicação pergunte aos alunos: 

• Se um pesquisador encontrar um fóssil no continente americano, ele pode encontrar o 
mesmo fóssil no continente africano? Por quê? Sim, porque um dia esses continentes já 
foram interligados. 

Conclua a aula reforçando a importância de conhecermos os animais e as plantas, tanto vivos 

como fósseis, e também os locais onde habitam ou habitavam, para entendermos as mudanças que 

ocorreram no planeta Terra ao longo de seus bilhões de anos. 
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Aferição de aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem deve acontecer de forma contínua e processual, e deve começar 

com as perguntas e discussões do início de cada aula. É importante escutar e valorizar as respostas de 

todos os alunos, incentivando-os a participar da aula e notando o conhecimento prévio que eles têm 

sobre cada tema tratado.  

Ao longo da aula, procure manter um espaço aberto para diálogo, de forma que os alunos 

sintam-se à vontade para expor suas dúvidas ao professor e aos colegas ou para auxiliar um colega 

com dúvidas. Observe se os alunos: participam das atividades propostas; contribuem para o 

desenvolvimento dos temas das aulas, exprimem suas ideias e seu conhecimento prévio; conseguem 

desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos, e respeitam 

a fala dos colegas. É importante que todos tenham oportunidade de participar das atividades 

propostas.   

Ao fim desta sequência de aulas, pergunte aos alunos se alguma das informações aprendidas 

foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que relacionem o que sabiam e pensavam antes 

e o que sabem e pensam agora sobre os temas. 

Pode-se também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades em grupo? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Alguma das informações que aprendi me surpreendeu? 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale com um X as informações abaixo que são verdadeiras. 

( ) A crosta terrestre tem placas tectônicas. 

( ) Os continentes nunca estiveram juntos. 

( ) Os mares e oceanos do passado eram diferentes dos atuais. 

( ) Estudar seres vivos pode nos ajudar a entender o passado. 

2. Um cientista encontrou um fóssil de um sapo no continente africano. Um ano depois, ele achou 
um fóssil da mesma espécie no Brasil. Sabendo que os sapos não conseguem atravessar os ocea-
nos, como isso pode ser explicado? 
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Gabarito das questões 

1. (X) A crosta terrestre tem placas tectônicas. 

( ) Os continentes nunca estiveram juntos. 

(X) Os mares e oceanos do passado eram diferentes dos atuais. 

(X) Estudar seres vivos pode nos ajudar a entender o passado. 

2. A presença do fóssil em ambos os continentes pode indicar que a espécie em questão viveu há 
muito tempo, quando os continentes sul-americano e africano ainda estavam unidos. 


