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Título: Os vulcões e sua atividade 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos serão apresentados aos vulcões e aprenderão sobre sua 

formação, funcionamento e distribuição pelo mundo, além de serem instigados a pensar nos impactos 

de uma erupção vulcânica. Também será realizado um experimento mostrando a erupção de um vul-

cão. Esse conhecimento auxiliará o aluno a explorar as características e o funcionamento do planeta 

Terra.  

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer as camadas do planeta Terra e identificar quais delas estão relacionadas à for-
mação dos vulcões. 

• Compreender como é formado um vulcão. 

• Observar que existem vulcões em diversas partes do planeta. 

• Discutir os impactos das erupções vulcânicas. 

• Construir um pequeno vulcão. 

Objeto de conhecimento 

Características da Terra. 

Habilidades: 

(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.). 

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre 

outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a vida. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Folha de papel sulfite. 

• Lápis preto e lápis coloridos. 

• Ilustrações das camadas do planeta Terra, que pode ser obtida na internet. 
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• Lista com informações interessantes sobre os vulcões (exemplos: dimensões do maior vul-
cão do mundo, regiões do mundo onde há vulcões ativos e o que é um vulcanólogo), que 
pode ser obtida na internet ou mostrada em um cartaz ou slides. 

• Vídeos curtos mostrando a erupção de vulcões, que podem ser obtidos na internet. 

Aula 2: 

• Adesivos coloridos (sugere-se que sejam vermelhos e marrons). 

• Imagens de regiões atingidas por vulcões, mostrando danos a plantações, florestas ou a 
cidades. 

• Imagens de regiões vulcânicas restabelecidas, com florestas e plantações, e de pontos tu-
rísticos ao redor do mundo que possuem vulcões inativos como principal elemento da pai-
sagem.  

• Mapa-múndi. 

• Lista de algumas localidades que possuem vulcões. 

Aula 3: 

• Argila. 

• Bicarbonato de sódio. 

• Corante vermelho. 

• Detergente. 

• Pincel. 

• Pote resistente (cerca de 15 cm diâmetro).  

• Tinta guache vermelha, laranja e marrom. 

• Vinagre. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O que são os vulcões 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual. 

Inicie a aula comentando com os alunos sobre as camadas do planeta Terra (crosta, manto e 

núcleo – interno e externo). Utilize uma imagem para mostrar essas camadas e mencione que a crosta 

terrestre e a parte superior do manto formam placas, as chamadas placas tectônicas, que estão em 

constante movimento, deslizando sobre o restante do manto. Ressalte que essa parte do manto é 

formada por um material pastoso, chamado magma. Siga explicando que o movimento pode fazer com 

que as placas se atritem (ou choquem), o que proporciona a formação dos vulcões, dos terremotos e 

dos tsunamis. Diga aos alunos que, nesta aula, eles aprenderão como os vulcões são formados. 
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Explique aos alunos que a formação dos vulcões está relacionada aos movimentos de choque e 

afastamento das placas tectônicas. Mencione que a fissura entre duas placas tectônicas, que permite que 

o magma suba à superfície, apresenta as condições para que um vulcão surja ali. Quando escorre durante 

uma erupção, o magma passa a ser chamado de lava. O movimento de afastamento das placas tectônicas 

também pode gerar pontos de rompimento na crosta, o que resulta no extravasamento de magma. 

Em seguida, apresente aos alunos uma lista com informações interessantes sobre os vulcões 

(exemplos: tamanho do maior vulcão do mundo, regiões do mundo onde há vulcões ativos e o que é 

um vulcanólogo), que pode ser obtida na internet. É interessante que a lista seja mostrada em um 

cartaz ou em slides e que contenha imagens de vulcões que possam ser exploradas (de preferência, 

com escala, para que o aluno tenha uma noção do tamanho de cada vulcão). Caso seja possível, apre-

sente também vídeos curtos que mostrem a erupção de diferentes vulcões e a fumaça formada. Expli-

que aos alunos que existem vulcões ativos e inativos e que há tipos de erupção (que podem expelir 

quantidades diferentes de lava ou apenas fumaça). 

Forneça a cada aluno uma folha de papel sulfite e oriente-os a dividirem-na em quatro partes, 

ou seja, que dobrem a folha ao meio duas vezes consecutivas, e a numerarem essas partes de 1 a 4.  

Na parte 1, peça que desenhem um esquema com as camadas da Terra. Na parte 2, solicite 

que desenhem um esquema de duas placas tectônicas, que podem estar separadas, encostadas ou 

sobrepostas. Vale destacar aqui que placas tectônicas são constituídas pela crosta e uma parte do 

manto superior, então essas duas estruturas devem ser representadas nas ilustrações. Na parte 3, peça 

que desenhem a formação (que pode ocorrer pelo encontro de duas placas ou pelo estiramento da 

crosta) de um vulcão. Na parte 4, eles devem desenhar o mesmo vulcão entrando em erupção. Auxilie-

os na realização da atividade e esclareça as dúvidas que aparecerem. Para finalizar a aula, peça aos 

alunos que apresentem aos colegas os desenhos que fizeram. 

Aula 2 – Vulcões – onde estão e quais suas consequências 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

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

Inicie a proposta desta aula explicando aos alunos que existem vulcões ao redor do mundo, 

em diferentes países, e que eles podem estar ativos (que entram em erupção) ou inativos (que não 

entram em erupção). Apresente aos alunos um mapa-múndi, que pode ser fixado no quadro, e explore-

o pedindo que ajudem a indicar os continentes e, em seguida, alguns países (sugestões: Brasil, Chile, 

Japão, EUA, Austrália, México, Rússia e África do Sul).  

Organize os alunos em grupos de três e forneça a cada grupo um mapa-múndi e adesivos co-

loridos. Explique que os adesivos serão utilizados para marcar no mapa o local de alguns vulcões. Su-

gerimos que adesivos vermelhos sejam usados para a representação dos vulcões ativos e adesivos 

marrons para os inativos. Em seguida, entregue a cada grupo uma lista de alguns locais que têm vul-

cões de grande porte, tanto ativos como inativos. Veja algumas sugestões a seguir: 
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Ativos Inativos 

Kilauea – Hawai, Estados Unidos Seongsan Ilchulbong – Coreia do Sul 

Tungurahua – Equador Fernando de Noronha – Brasil 

Popocatépetl – México Rocas Bainbridge – Galápagos, Equador 

Sakurajima – Japão Xico – México 

Etna – Itália Água de Pau – Portugal 

Anak Krakatoa – Indonésia Aogashima – Japão 

Shiveluch – Rússia Santa Margarida – Espanha 

Solicite aos alunos que, um por vez, leiam o nome do vulcão e do país onde ele está localizado. 

Auxilie-os nessa tarefa caso note dificuldades. Após a leitura, coloque um adesivo no mapa do profes-

sor, e peça que os alunos façam o mesmo em seus próprios mapas, utilizando o adesivo de cor certa. 

Peça, em seguida, que os alunos identifiquem em que continente o vulcão está. Isso deve ser repetido 

até que passem por todos os vulcões da lista. Ao término da atividade, dialogue com os alunos sobre 

a distribuição dos vulcões no mundo e explique que alguns locais, como os pontos de contato entre 

placas tectônicas, são mais propícios do que outros a terem vulcões. Ressalte que no Brasil não há 

vulcões ativos, pois está no centro de uma placa tectônica. 

Converse com os alunos sobre os impactos da erupção de um vulcão, perguntando-lhes: 

“Quais os danos que os vulcões podem causar para os animais, plantas, e para os seres humanos?”. 

Apresente aos alunos imagens de regiões atingidas por vulcões, mostrando danos a plantações, flores-

tas ou a cidades. Imagens mostrando seres humanos ou outros animais atingidos não devem ser usa-

das para evitar chocar os alunos. Comente também que, apesar dos prejuízos causados aos seres vivos 

no momento da erupção, com o tempo a lava vulcânica torna as terras à sua volta bastante férteis e 

muito boas para a agricultura. Além disso, áreas vulcânicas são paisagens muito bonitas e o turismo 

pode ajudar imensamente o desenvolvimento de uma cidade. Apresente aos alunos imagens de regi-

ões vulcânicas restabelecidas, com florestas e plantações, e de pontos turísticos ao redor do mundo 

que possuem vulcões inativos como principal elemento da paisagem.  
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Aula 3 – Construindo um vulcão 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, os alunos aprenderão a montar um vulcão. Inicie a aula discutindo brevemente 

com os alunos sobre o funcionamento dos vulcões. Explique a eles que abaixo da crosta terrestre, no 

manto, o magma se acumula em câmaras magmáticas. Junto com o magma estão rochas sólidas que, 

pela ação do calor, podem se transformar em um material mais líquido. Diga aos alunos que essa região 

é muito quente e tem muita pressão. Portanto, quando uma cratera se abre na crosta terrestre, o 

magma sobe com muita força e as rochas fundidas são expelidas pela superfície terrestre. 

Em seguida, os alunos realizarão uma atividade na qual montarão um vulcão. Esta atividade 

pode ser demonstrada pelo professor ou realizada pelos alunos em grupos de quatro pessoas.  

O primeiro passo da atividade é montar o vulcão em si. Instrua os alunos a manusearem com 

cuidado o pote de vidro e os auxilie a moldarem um vulcão com a argila ao redor do pote, de forma 

que a caldeira (abertura) do vulcão coincida com a abertura do pote. Peça aos alunos que aguardem a 

secagem da argila por alguns minutos e que, em seguida, pintem o vulcão, utilizando as tintas guache. 

Uma sugestão é que o vulcão seja pintado de marrom, com manchas vermelhas e laranja para repre-

sentar a lava. Em seguida, auxilie os alunos a preencherem os potes até a metade com vinagre. Oriente 

que adicionem ao vinagre algumas gotas de corante vermelho e cerca de duas colheres de sopa de 

detergente e que misturem bem essa solução. Diga a eles que essa solução representa o magma que 

está abaixo da crosta terrestre. Por fim, explique aos alunos que uma colher bem cheia de bicarbonato 

de sódio será adicionada à mistura e que isso ocasionará uma erupção. Explique que a adição do bi-

carbonato de sódio representa, portanto, o momento em que uma ruptura aparece na crosta terrestre. 

Alerte os alunos para que se afastem para observar o fenômeno, evitando que eles sejam atingidos 

nos olhos ou nas roupas com a erupção e seus constituintes. Adicionem o bicarbonato de sódio e ob-

servem o resultado. 

Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada de forma contínua e processual e 

que comece com as discussões do início de cada aula. Durante o trabalho com este conteúdo, esteja 

preparado para intervir e mediar as atividades de forma a conduzir os alunos a avanços na sua 

aprendizagem. É imprescindível fazer observações e anotações pessoais para sistematizar os dados e 

informações e recolher elementos importantes sobre como os alunos estão compreendendo e 

construindo os conceitos à medida que relacionam as informações novas com seus conhecimentos 

anteriores. 

Na avaliação, todos os avanços devem ser considerados durante o processo. Observe se os 

alunos: se interessam pelas atividades propostas, prestam atenção nas imagens e nos vídeos 

apresentados, contribuem de forma ativa para a realização das atividades em grupo e conseguem 
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desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos, respeitando 

a opinião dos colegas ao longo do processo. Procure observar se os alunos se interessam em participar 

das atividades ou se estão ao menos observando e entendendo os passos realizados, tendo em conta 

que é importante que todos os alunos tenham a oportunidade de participar da realização das 

atividades se quiserem.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• O “vulcão” que montei funcionou? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Como os vulcões são formados? 

2. Existem regiões do planeta com mais vulcões do que outras? E o local onde você mora, tem vul-
cões ativos? 

 

Gabarito das questões 

1. Os vulcões são formados por meio de rupturas na crosta terrestre. Essa ruptura permite que o 
magma extravase. 

2. Sim, lugares de encontro de placas tectônicas têm muitos vulcões. O Brasil não tem vulcões ativos. 


