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Título: O relevo 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de apresentar aos alunos o que são, como se consti-

tuem e quais são as formas do relevo, dando ênfase ao relevo do Brasil. Ao observar imagens que 

representam as diferentes formas e sua distribuição no território, o aluno poderá iniciar a identificação 

de determinados aspectos do relevo nas paisagens dos lugares que observa em seu dia a dia. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Preservação e degradação da natureza. 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cober-

tura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preservação ou degra-

dação dessas áreas. 

Recursos e materiais necessários  

Projetor, mapa das formas de relevo do Brasil, imagens de formas de relevo, imagens de mon-

tanhas e cordilheiras, mapa do relevo do estado, papel A4, lousa, giz, caderno, lápis, borracha, carto-

lina, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas, cola, fita adesiva. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 6  

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Para esta aula, prepare com antecedência um mapa das formas de relevo  do Brasil; esse mapa 

costuma estar disponível em livros didáticos de Geografia. Pesquise e selecione também imagens que 

exemplifiquem planícies (sugestão: pesquisar por planícies litorâneas e planície amazônica), planaltos 

(sugestão: pesquisar por planaltos e serras do atlântico-leste-sudeste, planaltos e chapadas da Bacia 

do Paraná e planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba) e depressões (sugestão: pesquisar por depres-

são cuiabana e depressão sertaneja). Essas imagens poderão ser projetadas, caso a escola tenha um 

projetor, ou então impressas. 

Prepare também uma folha de papel com uma tabela como a do exemplo abaixo. A tabela 

deverá ocupar uma folha de papel A4 deitada. Providencie uma cópia para cada aluno. 
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PLANÍCIES PLANALTOS DEPRESSÕES 

Características Características Características 

   

 

1ª atividade:  

Conduza uma conversa com os alunos, perguntando a eles se verificaram  semelhanças nas 

formas de relevo do país, em locais diferentes. 

Explique aos alunos que as principais formas do relevo são quatro: cadeias de montanhas, pla-

naltos, depressões e planícies. Além delas, existem as serras, os morros, os vales, por exemplo. No 

Brasil, as formas de relevo existentes são as depressões, as planícies e os planaltos. 

Mostre aos alunos o mapa das formas de relevo (unidades morfoesculturais) do Brasil. Auxilie-

os na identificação das planícies, das depressões e dos planaltos pelas cores, explicando a legenda. 

Com o auxílio das fotografias de paisagens selecionadas e de esquemas na lousa, explique as caracte-

rísticas de cada forma de relevo: os planaltos são formas de relevo geralmente elevadas, que sofrem 

intenso desgaste (retirada de materiais) por fatores naturais. Podem apresentar morros, serras ou ele-

vações de topo plano (as chapadas), que são delimitadas pelas escarpas (paredões quase verticais). Já 

as depressões são áreas rebaixadas em relação às formas do relevo ao redor, que sofreram desgaste 

(retirada de materiais) por fatores naturais. Já as planícies são áreas geralmente planas que recebem 

deposição de materiais que vêm do desgaste das regiões mais altas. São localizadas, em geral, às mar-

gens dos rios e no litoral.  

Certifique-se de que os alunos compreenderam a diferença entre depressão e planície: ela está 

relacionada aos processos de desgaste, que ocorre nas depressões, e não nas planícies; e aos processos 

de deposição, que caracteriza as planícies, e não as depressões.  

 

2ª atividade: 

Distribua aos alunos a folha de papel com a tabela das formas de relevo. Oriente-os a, indivi-

dualmente, preencher a tabela com as características das formas de relevo e, na área em branco, fazer 

um desenho representando o que compreenderam sobre elas. Não é necessário que os desenhos se-

jam precisos; os alunos podem, inclusive, basear-se nas imagens apresentadas pelo professor. Auxilie 
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os alunos a resolver dúvidas, se necessário. Após a realização das atividades, recolha os trabalhos para 

correção. 

3ª atividade:  

Esta terceira atividade pode ser realizada em um espaço da escola de onde seja possível visu-

alizar as paisagens próximas, caso seja possível identificar aspectos do relevo na paisagem (subidas, 

descidas, morros, trechos planos). Se não for possível a visualização de paisagens a partir da escola, a 

aula poderá ser realizada na sala, como de hábito. Inicie a aula perguntando aos alunos se eles sabem 

o que é relevo. Explique a eles que relevo é o conjunto das formas presentes na superfície da Terra. 

Para facilitar a compreensão de como podemos perceber essas formas da superfície, pergunte aos 

alunos sobre a paisagem do município onde vivem: há subidas e descidas, há morros, há trechos planos 

Solicite também que pensem nos caminhos que fazem todos os dias para se deslocar entre diferentes 

lugares. Peça aos alunos que descrevam lugares que já tenham observado e que tenham características 

diferentes, em relação ao relevo, daquelas do município onde vivem. Vá anotando na lousa as respos-

tas e descrições dos alunos. 

Prossiga com a conversa, questionando-os: será que a superfície da Terra apresentou mudan-

ças no decorrer do tempo, ou sempre foi dessa forma? Será que ocorrerão modificações no futuro? A 

partir dessas perguntas, explique aos alunos que as atuais formas do relevo levaram muitos anos para 

se constituir; muito mais do que o tempo de uma vida humana, ou mesmo que a história da humani-

dade. O relevo é esculpido ao longo de muitíssimos anos pela ação do vento, da água, dos rios, dos 

mares e do gelo, entre outros fatores, como terremotos, processos relacionados à formação de vulcões 

e grandes montanhas. Ainda assim, o ser humano pode interferir na configuração do relevo. 

Ao final, solicite que os alunos em quartetos, elaborem um breve texto com as características 

do relevo do município (este texto será utilizado na elaboração de um cartaz na próxima aula). 

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 6  

Organização dos alunos: em semicírculo para a primeira parte da aula; em seguida, organizados em trios, com as cartei-
ras agrupadas. 

Para esta aula, pesquise, na internet, mapas com o relevo do estado onde se localiza o muni-

cípio da escola. Providencie uma cópias do mapa para cada trio formado em sala de aula. Providencie 

também fotos de cadeias de montanhas e cordilheiras; as imagens poderão ser projetadas ou impres-

sas. 
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1ª atividade: 

Inicie a aula com uma recapitulação das características das formas de relevo estudadas na aula 

anterior. Utilize a lousa para anotar as principais características, pedindo que os alunos as citem. 

Em seguida, peça aos alunos que observem a foto de um local com montanhas. Pergunte se 

eles conhecem essa forma de relevo. Deixe que os alunos deem seus palpites. Explique que as monta-

nhas são formas de relevo muito elevadas, com encostas íngremes em ambos os lados; em alguns 

locais da Terra, as montanhas  agrupadas em cadeias ou cordilheiras. Peça aos alunos que se recordem 

do mapa das formas de releve no Brasil. Questione-os se no Brasil existem cadeias de montanhas ou 

cordilheiras. Os alunos deverão responder que não . 

 

2ª atividade: 

Peça aos alunos que se organizem em trios; distribua a cada um dos trios cartolina e a cópia 

do mapa do relevo do estado. Cada grupo deverá colar o mapa no cartaz, marcando nele a localização 

aproximada do município – você poderá auxiliá-los a realizar essa marcação. O cartaz deverá conter 

um desenho da paisagem do município ou de um trecho dela, feito pelos alunos, e o breve texto sobre 

as características do relevo do município, que os alunos elaboraram na terceira atividade da aula 1. 

Com os cartazes prontos, afixe-os na parede da sala de aula. 
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Aferição de aprendizagem 

Avalie a participação e o interesse dos alunos ao longo de todas as aulas da sequência. Na 

primeira aula, verifique se eles conseguiram compreender o que é relevo, e se conseguem identificar, 

nas paisagens que conhecem, diferentes formas da superfície (plana, irregular, com morros, se há su-

bidas e descidas). Eles deverão compreender também que o relevo é formado pela ação de elementos 

naturais e que os seres humanos promovem alterações no relevo. Na segunda aula, os alunos deverão 

compreender as características das formas de relevo existentes no Brasil; observe se eles identifica-

ram, nas imagens, as características que definem planaltos, planícies e relevos.  

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE11 

1. O que é relevo e quais as principais formas de relevo observadas no Brasil? 

2. Organize as formas de relevo e suas definições: 

(A) Planalto 

(B) Planície 

(C) Depressão 

 

(  ) áreas rebaixadas em relação às formas do relevo ao redor, que sofreram desgaste (retirada de 
materiais) por fatores naturais. 

(  ) formas de relevo geralmente elevadas, que sofrem intenso desgaste (retirada de materiais) 
por fatores naturais. Podem apresentar morros, serras ou elevações de topo plano(as chapadas). 

(  ) áreas geralmente planas que recebem deposição de materiais que vêm do desgaste das regiões 
mais altas. São localizadas, em geral, às margens dos rios e no litoral. 

 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: relevo é o conjunto das diversas formas da superfície da Terra. As principais 
formas de relevo observadas no Brasil são: planalto, planície e depressão. 

2. C, A, B. 

 


