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Rochas de construção 3 - Rochas sedimentares 
Como se diferem as rochas sedimentares utilizadas como rochas de construção? 

 
Dê a cada grupo de alunos as duas cópias das 
fotografias de rochas sedimentares, incluindo as 
legendas (sem cortes). Explique que as fotografias 
estão em escala natural (a moeda tem 2 cm de 
diâmetro). Se você tiver algumas amostras de rochas 
sedimentares para apresentar aos alunos, enriquecerá a 
atividade. Também use as fotografias que estão no 
texto, no papel ou projete-as em um telão. Com as 
folhas de fotografias em escala normal, peça aos alunos 
para determinarem: 
 

 A evidência que mostra que as rochas são de 
origem sedimentar e não de origem ígnea ou 
metamórfica.  

 Quais rochas contêm evidências de que foram 
formadas no fundo do mar?  

 Qual rocha foi formada onde fontes termais 
trouxeram substâncias químicas dissolvidas na 
água para a superfície? Conforme a água resfria, as 
substâncias químicas se cristalizam e ficam presas 
por aglomerados de algas em estruturas irregulares 
com aparência curva.  

 Qual(ais) dos arenitos mostra(m) evidências de 
antigas correntes de água movendo grãos de areia 
soltos ou ooides antes de serem cimentadas e 
formarem uma rocha? (Você pode querer 
demonstrar isso agitando água em uma tigela - 
como visto no Earthlearningidea “Marcas onduladas 
na areia em uma vasilha” na lista de materiais)  

 Quais rochas espera-se que intemperizem mais 
rapidamente se usadas como rochas de construção 
em uma cidade com muitas indústrias.   

 
Mostre aos alunos a fotografia da Burbage Edge e 
pergunte como eles acham que blocos de arenito 
podem ser extraídos de afloramentos naturais.  
Mostre aos alunos a fotografia de Sheffield Town Hall. 
Os blocos de arenito originais foram retirados de uma 
pedreira e as rochas mais recentes em primeiro plano 
foram retiradas da mesma pedreira um século depois. 
Pergunte a eles que problemas podem surgir na 
tentativa de combinar rochas mais novas com mais 
antigas.   
 
 

 

Explique que a maioria dos primeiros túmulos era feita 
de rochas sedimentares locais, mas que os túmulos 
mais modernos são feitos de rochas importadas, 
normalmente ígneas ou metamórficas. Pergunte o 
porquê disso.

................................................................................................................................................................. 
Ficha Técnica 
Título: Rochas de Construção 3 - Rochas sedimentares 
 
Subtítulo: Como se diferem as rochas sedimentares 
utilizadas como rochas de construção?  
 
Tópico: Uma atividade em pequenos grupos usando 
fotografias de rochas sedimentares usadas como rochas 
de construção ou para fins ornamentais. Esta atividade 
dá sequencia a “Rochas de Construção 1” e destina-se 
a uma compreensão mais aprofundada dos alunos 
sobre rochas sedimentares.  

Uma tabela mostrando como a série de atividades 
Earthlearningidea sobre Rochas de Construção se 
conectam é dada na página final. 
 
Faixa etária dos alunos: 12 - 18 anos  
 
Tempo necessário para completar a atividade: 20 
minutos para a atividade em sala de aula; muito mais 
para uma visita ao ar livre no centro da cidade ou em 
um cemitério.  
 

Afloramento de arenito grosseiro “Millstone Grit”, Burbage Edge, 

perto de Sheffield (Foto: Peter Kennett) 

 

Câmara Municipal de Sheffield construída em 1897, com a 

nova pedra em primeiro plano a partir de 1999, utilizando 

arenito da mesma pedreira em Stoke Hall, em Derbyshire. 

(Foto: Peter Kennett) 
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Resultados do aprendizado: Os alunos podem:  

 Aprender os critérios pelos quais as rochas 
sedimentares se distinguem umas das outras;  

 Sugerir a evidência que pode ser usada para 
determinar o ambiente de deposição da rocha;  

 Relacionar a composição da rocha à sua reação às 
taxas de intemperismo; 

 Descrever como rochas sedimentares são extraídas 
e processadas;  

 Entender por que nem sempre é possível combinar 
rocha usada em edifícios mais antigos, quando é 
necessário um trabalho de reparo.  

 
Contexto: Os alunos já foram introduzidos a uma gama 
de tipos de rochas utilizadas em construção ou 
trabalhos ornamentais, como lápides (Ver 
Earthlearningidea “Building Stones 1 – a resource for 
several Earthlearningidea activities”). Agora estamos 
desenvolvendo a compreensão dos alunos de cada um 
dos três grupos de rochas, desta vez, as rochas 
sedimentares. 
 

 Que evidência mostra que as rochas são de origem 
sedimentar? A maioria delas parece ser composta 
de pequenos grãos cimentados juntos, ao invés de 
cristais interligados. Alguns contêm fósseis, ao 
passo que rochas ígneas e metamórficas não.  

 Quais rochas mostram evidência de terem sido 
formadas no fundo do mar? Calcário Portland, 
Calcário Crinoidal e “mármore” Rudistid contém 
fósseis visíveis de organismos marinhos. O Calcário 
Ancaster também contém fósseis, embora menos 
visíveis. Além disso, os ooides (pequenas esferas) 
nos Calcários Portland, Ancaster e Bath indicam um 
antigo ambiente marinho - como o Banco 
Sedimentar das Bahamas hoje. 

 Quais rochas formadas em fontes termais trouxeram 
substâncias químicas da água na superfície?  
Travertino.  

 Qual(ais) dos arenitos mostra(m) evidências de 
correntes de água antigas movendo os grãos de 
areia soltos ou ooides? Os Arenitos Stanton Moor e 
St. Bees. As linhas inclinadas da esquerda para a 
direita mostram onde as correntes fluviais 
produziram dunas subaquáticas que migraram para 
baixo o antigo rio, movendo-se da esquerda para a 
direita. Esta estratificação atual pode ser vista nos 
calcários oolíticos, embora não nos exemplos 
apresentados aqui. O “Yorkstone" mostra onde o 
movimento da água cria ondulações na areia solta 
no leito do antigo rio.  

 Quais rochas seriam intemperizadas mais 
rapidamente se usadas como rochas de construção 
em uma cidade industrializada? Qualquer um dos 
calcários. Estes consistem basicamente de 
carbonato de cálcio, que é susceptível de reação e 
dissolução em chuva ácida. A fumaça de 
escapamento proveniente do tráfego e da queima 
de combustíveis aumenta a proporção de gases 
ácidos que ocorrem naturalmente na atmosfera.  

 Como os blocos de arenito podem ser extraídos a 
partir de um afloramento natural? Mostre aos alunos 
a fotografia de um bloco mostrando como ele foi 
separado de um maciço rochoso maior. Explique 
que esses buracos foram perfurados pela máquina 
na pedreira. Um conjunto de “plug and feathers” 
(fotografia) foi então inserido em cada buraco até 
que a rocha seja repartida (um plug é um cinzel, e 
as penas são meio-cilindros metálicos). O bloco foi 
então transportado para as obras, onde uma serra 
circular de ponta de diamante de 3m de diâmetro foi 
usado para serrar a rocha em lajes (foto). Note que 
os explosivos são raramente usados nas pedreiras, 
uma vez que isso pode fraturar a rocha. 

 
 
 
 

Plug and feathers, Hardwick Hall, Derbyshire 
(Foto: Peter Kennett) 
 

 

Furos em um bloco de arenito, utilizados na divisão do bloco a 

partir de uma massa maior, usando 'plug and feathers' (A cor 

marrom em volta das bordas mostra onde o intemperismo tem 

oxidado os minerais de ferro na rocha). (Johnsons Wellfield, 

Huddersfield. Foto: Peter Kennett) 
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 Que problemas podem ocorrer na tentativa de 
combinar rochas antigas atualmente? Com muita 
frequência, as pedreiras que uma vez forneceram 
rochas de construção fecharam, ou porque a rocha 
está esgotada, ou porque a extração se mostrou 
economicamente inviável. Pedreiras são, muitas 
vezes, locais de beleza natural, que agora são 
áreas de conservação, com regras estritas, o que 
não se aplicava um século atrás.  

 Por que muitas das primeiras lápides eram feitas de 
rochas sedimentares locais, mas a maioria das 
lápides modernas é feita de rochas importadas, 
normalmente ígneas ou metamórficas? Antes de 
uma rede de transporte ser desenvolvida, apenas 
rochas locais estavam disponíveis para lápides e 
estas eram em sua maioria sedimentares. Hoje em 
dia é mais barato importar rochas ígneas e 
metamórficas de maior qualidade do que escavar 
rochas sedimentares locais. As rochas sedimentares 
são mais fáceis de cortar e inscrever, mas não 
resistem ao intemperismo tão bem como uma rocha 
ígnea cristalina ou uma rocha metamórfica.  

 
Continuando a atividade:  
Se possível, complemente o trabalho em sala de aula 
com uma visita a um cemitério nas proximidades da 
cidade. Dê a cada grupo de alunos um conjunto de 
amostras de rochas sedimentares (com os nomes das 
rochas) e peça a eles para combinar todas as que 
puderem.  
 
 

Princípios fundamentais: 

 As rochas sedimentares são principalmente não 
cristalinas e constituídas por fragmentos ou grãos 
cimentados.  

 Rochas contendo minerais de carbonato, por 
exemplo, calcários, reagem com ácido clorídrico 
diluído.  

 Estruturas sedimentares, tais como estratificação 
cruzada, podem ser utilizadas para indicar a força e 
direção com que uma corrente moveu areia solta ou 
oóides ao longo de um leito de rio ou do fundo de 
um mar no momento da deposição.  

 As rochas sedimentares muitas vezes contêm 
fósseis que podem ser usados para determinar se o 
sedimento foi precipitado no mar, em um rio ou em 
terra.  

  Os geólogos reservam o termo mármore para 
calcários que foram metamorfoseados. No entanto, 
na construção civil, alguns calcários que podem ser 
polidos são referidos como sendo "de mármore". 

 
Habilidades cognitivas adquiridas:  

 Os alunos procuram padrões nas rochas que lhes 
permitam identificá-los.  

 Trabalhar ao ar livre é uma boa oportunidade para 
fazer uma ponte com os estudos normais de sala de 
aula.  

 
Lista de materiais:  
a) Na classe  

 Por grupo de alunos: uma cópia de cada uma das 
folhas de fotografias de rochas sedimentares  

b) No centro de uma cidade ou de cemitério  

 Por grupo de alunos - um conjunto completo de 
folhas de fotografias, com legendas 

 
Links úteis: "Minha lápide irá durar?”, “Como seria 
estar lá – em um mundo rochoso?”, “Marcas onduladas 
na areia em uma vasilha" e “Detetive Ambiental” todos 
disponíveis em  http://www.ige.unicamp.br/geoideias/ 
http://geoscenic.bgs.ac.uk/assetbank/action/viewAsset?i
d=344745&index=96&total=110&view=viewSearchItem 

 
Fonte: Idealizado por Peter Kennett da equipe 
Earthlearningidea, inspirada pelo entusiasmo de Eric 
Robinson e o conjunto de cartões postais de dezesseis 
rochas de construção produzidos por Fred Broadhurst, 
Richard Porter e Paul Selden da Universidade de 
Manchester, e obtidos a partir do Manchester Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma serra de 3 metros de diâmetro cortando um arenito em 
lajes uniformes (Johnsons Wellfield, Huddersfield. Foto: Peter 
Kennett) 

© Earthlearningidea team. Earthlearningidea busca produzir uma nova ideia de ensino de Ciências da Terra, a cada 
semana, a custo mínimo, com poucos recursos, para educadores e professores de Geografia ou Ciências de educação 
básica. Com o intuito de desenvolver uma rede global de apoio, promove-se uma discussão online em torno da ideia. 
Earthlearningidea tem pouco financiamento e a maior parte do trabalho é feita por esforço voluntário.  
Os autores abrem mão dos direitos autorais do conteúdo original contido nesta atividade se ela for utilizada em laboratório 
ou em sala de aula. Direitos autorais de materiais citados aqui, pertencentes a outras casas publicadoras, encontram-se 
com as mesmas. Toda organização que desejar usar este material deve contatar a equipe de Earthlearningidea. 
Foi empenhado o máximo esforço possível para localizar e entrar em contato com os detentores dos direitos dos materiais 
incluídos na atividade, com o propósito de obter permissão de uso. Contate-nos, porém, por favor, se você achar que seus 
direitos autorais estão sendo desrespeitados; agradecemos toda informação que ajude a atualizar os registros. 
A tradução/adaptação para Português foi realizada pela equipe do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 
Campinas (IG-Unicamp). 
Se você encontrar alguma dificuldade com a leitura dos documentos, por favor, entre em contato com o grupo 
Earthlearningidea para obter ajuda. Contate o grupo Earthlearningidea em: info@earthlearningidea.com  
 

 

http://www.ige.unicamp.br/geoideias/
http://geoscenic.bgs.ac.uk/assetbank/action/viewAsset?id=344745&index=96&total=110&view=viewSearchItem
http://geoscenic.bgs.ac.uk/assetbank/action/viewAsset?id=344745&index=96&total=110&view=viewSearchItem
mailto:info@earthlearningidea.com
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Rochas Sedimentares - 1 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

Moeda com 2 cm 

de diâmetro 

 
Todas as 

fotografias por 

Peter Kenneth 

 



Geoideias: Earthlearningidea 140 

5 
 

Rochas Sedimentares – 2 
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Rochas Sedimentares - 1 
Calcário Portland, Ilha de Portland, Inglaterra (Sheffield City Library, 2012) 
A rocha Portland foi popularizada por Sir Christopher Wren, quando foi usada na reconstrução da Catedral de St Paul, 
após o Grande Incêndio de Londres em 1666, e agora se apresenta em muitos edifícios públicos em todo o Reino Unido. 
O exame sob uma lente de mão mostra que muitas vezes é composta por ooides esféricas de carbonato de cálcio, com 
um milímetro ou menos de diâmetro. Estes foram produzidos pela ação das algas no assoalho oceânico quente, e 
submetidos à ação de correntes, durante o Período Jurássico (200-146 Ma). Fósseis de ostras resistem ao intemperismo 
bem melhor do que a maior parte do calcário e na medida em que eles afloram na superfície, permitem uma estimativa 
das taxas de intemperismo quando a idade do edifício é conhecida, por exemplo, usando um medidor de profundidade 
dos sulcos do pneu. 
  
Roach Rock, Ilha de Portland, Inglaterra (Edifício Economist, St James' Street, London, 2012) 
A Roach Rock é parte da rocha Portland, como descrito acima, exceto pela preservação notável dos fósseis gastrópodes 
e bivalves. (Os gastrópodes são as 'screw stones’ que ocupam a maior parte do campo de visão: a forma 'covinhas' no 
canto direito é um bivalve, do tipo Trigonia). Os fósseis são preservados como moldes, formado onde as conchas de 
animais form precionadas na lama calcária do fundo do mar.Mais tarde, as conchas são dissolvido e o espaço não foi 
retomado por outros minerais, como geralmente acontece. As lacunas deixadas na pedra tornam o intemperismo mais 
provável, mas este exemplo está em vigor desde a década de 1960, sem qualquer sinal evidente de deterioração. 
  
Calcário Ancaster, Lincolnshire, Inglaterra (Seat in Fargate, Sheffield, 2012) 
O cinto de calcário Jurássico que atravessa a Inglaterra da costa de Dorset a Yorkshire contém muitas pedras de 
construção diferentes, muitos deles oolíticas, como a Pedra de Portland. O banco público compreende seções brancas, 
azuis acinzentadas e avermelhadas de Calcários Limestones, que respondem de forma diferente ao intemperismo, e já 
depois de apenas 13 anos, esta variedade avermelhada parece um pouco degradada. 
  
Calcário Crinoidal (Carbonífero), Derbyshire, Inglaterra (Porção de uma superfície de trabalho de 2012) 
Neste exemplo de uma pedra calcária de idade carbonífera, praticamente toda a rocha é composta dos detritos 
produzidos pela dissolução de inúmeras crinóides. Estes crinóides eram animais, como ouriços do mar, embora eles 
cresçam a partir do fundo do mar em um "talo". Em Derbyshire, principalmente, são muito raramente vistos os caules 'e' 
braços 'que ficam preservadas, e as câmaras do corpo do animal - provavelmente eles foram destruídos pela violência 
das correntes de água na época. Este espécime vem de Once-a-Week Quarry próximo a Sheldon. 
  
Travertino (Pleistoceno), Itália (Frente de um antigo café McDonalds, Pinstone Street, Sheffield, 2012) 
Travertino é produzido onde fontes termais trazem fluidos de mineralização para a superfície, que precipitam para fora 
conforme se arrefecem. Isto acontece frequentemente em associação com as algas e de outras plantas, o que resulta em 
camadas e as superfícies curvas vistas na fotografia. Em outra parte da mesma frente de loja, fragmentos de rocha 
recém-formada tinham sido quebrados pelo encolhimento de circulação local e, em seguida, tinha sido incorporado no 
depósito, já que continuou a se formar. Muitos estabelecimentos McDonalds usam travertino em suas fachadas. 
  
Calcário Bath Stone (‘Stoke Ground, Top Bed’), Bath, Inglaterra (A sample slab provided by the Bath Stone Group, 
2012) 
Este calcário de Bath é do Jurássico Médio (176-161 Ma) e é outra pedra calcária oolitica (Veja o Calcário Portland 
acima). A fotografia mostra a sua textura e até mesmo falta de fraturas, o que o torna uma excelente Freestone (um tipo 
de rocha que podem ser cortados em qualquer direção). Neste exemplo, a maioria dos oóides na superfície resistiram, 
deixando pequenos buracos. Rochas Bath Stone são muitas vezes mais marrom na tonalidade que esta amostra, e está 
associada a aparencia de edifícios antigos. Ele ainda é trabalhado em Limpley Stoke perto de Bath, Avon e no Box em 
Wiltshire. 
  

Rochas Sedimentares - 2 
Arenito de estratificação cruzada (Carbonífero), Stanton Moor, Derbyshire, Inglaterra (Crucible Corner, Sheffield, 
2012) 
Este arenito Carbonífero (359-299 Ma) tem composição semelhante ao gritstone descrito abaixo, mas o tamanho dos 
grãos é mais fino. Este exemplo mostra estratificação cruzada, produzido por correntes em um antigo rio, o que 
movimentava os grãos de areia ao longo de seu leito e formando dunas subaquáticas. A estratificação cruzada inclinada 
para a direita, indica uma antiga corrente que flui a partir da esquerda. Perto do topo da fotografia, o plano horizontal 
indica onde a velocidade da água aumentou o suficiente para corroer o topo da duna subjacente, antes de mais areia foi 
depositada. A junção forte indica que esta amostra está virada para cima. 
  
"Rockingstone", arenito shot-sawn, (Carbonífero), Huddersfield, Inglaterra (Peace Gardens, Sheffield, 2012) 
Os óxidos de ferro presentes no cimento natural deste arenito são claramente indicados pela cor marrom enferrujado da 
rocha. A fim de fazer uma superfície antiderrapante áspera para a pavimentação de uma área pública, a pedra foi “shot-
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sawn”. Uma série de lâminas de aço, assim como um enorme cortador de pão, são desenhados para trás e para a frente 
através do bloco de pedra, enquanto granalha de aço é pulverizada sobre o bloco de uma suspensão de água. 
  
Arenito St. Bees (Triássico), Cumbria, Inglaterra (frente de loja na St Paul’s Parade, em Sheffield,2012) 
Como o arenito Stanton Moor, esta rocha do Triássico (251-200 Ma) é também possui estratificação cruzada e as 
camadas suavemente curvas indicam que ele foi colocado na posição correta no prédio (embora blocos próximos estão 
de cabeça para baixo!). A cor vermelho escuro (reforçada por pulverização com um pouco de água) sugere que as 
condições no momento de sua formação foram bastante áridas, e provavelmente foi depositado em um rio intermitente, 
como ocorre após fortes chuvas em regiões desérticas. 
Esta é uma linha de evidência para mostrar que as ilhas britânicas estavam em um tempo em latitudes do deserto, de 
20o a 30o do Equador. 
  
Arenito grosseiro ‘Millstone Grit’ (Carbonífero), Derbyshire, Inglaterra (Catedral Sheffield, 2012) 
A fotografia mostra parte de um novo bloco de arenito, usado para substituir uma rocha erodida na parede sul da 
Catedral. As linhas verticais são marcas de ferramentas de pedreiro. Provavelmente vem das Pedreiras Stancliffe em 
Derbyshire. O gritstone é um arenito muito grosso, com grãos angulosos de quartzo e feldspato, cimentados com um 
cimento de óxido de ferro. Este exemplo mostra grânulos sub-arredondados de feldspato rosa e quartzo cinza. Millstones 
feitas a partir dele eram usadas para moer grãos. 
  
Arenito 'Yorkstone', flaggy (Carbonífero), West Yorkshire, Inglaterra. (Esta flagstone estava sendo colocada como 
parte da calçada em frente à Sociedade Geológica, Piccadilly, Londres, em 03 de maio de 2012!) 
West Yorkshire é conhecida como fornecedora de flagstones para as principais cidades da Inglaterra. O nome comercial 
'Yorkstone’ não implica que ele veio da própria cidade de York. A superfície da fotografia foi serrada, não dividida com 
um cinzel, como teria sido em outros tempos. Ele exibe fracas marcas de redemoinho cinza, que mostram onde 
ondulações subaquáticas foram formadas nas correntes fluviais antigas no momento em que a areia estava sendo 
depositada. A secção marrom à esquerda da fotografia mostra onde ocorreu intemperismo por oxidação. Embora a 
aresta da flagstone tenha sido aparada, havia, provavelmente, uma junta natural próxima, o que permitiu a passagem da 
água oxigenada através da rocha. 
  
Calcário Rudistid (Cretáceo), provavelmente de Portugal (Frente de uma cafeteria, anteriormente edifício Norwich 
Union, St James' Street, London, 2012) 
Embora vagamente chamado de "mármore", porque é polido, esta rocha é realmente uma rocha calcária, com fósseis 
bem preservados, situado numa lama calcária avermelhadal. Os fósseis são estranhos, bivalves de cascas grossas 
conhecidos como rudistids, que são típicas dos depósitos cretáceos do antigo mar de Tétis. Eles são comuns no sul da 
Europa, mas não são encontrados mais ao norte. Este exemplo foi extraído provavelmente de Portugal. 
 
A tabela a seguir mostra a relação entre cada uma das atividades sobre o tema rochas de construção.  
Cada atividade pode ser feita como uma entidade autônoma, uma vez que as fotografias e detalhes de rochas são 
repetidos.  
No entanto, espera-se que os alunos aprofundem a compreensão do tema e seu entusiasmo para olhar para o ambiente 
construído ao seu redor, seguindo todas as atividades em seqüência, se for apropriado em seu ambiente local. As 
fotografias foram principalmente tiradas em oportunidades locais no Reino Unido, mas muitas das rochas de construção 
vieram de todo o mundo. 
 
 

Título da atividade Tópico Recursos fornecidos Atividade indoor Atividade outdoor 

Rochas de 
Construção 1 - um 
recurso para várias 
atividades 
Earthlearningidea. 
("BS1") 

Identificação de rochas 
de construção de cada 
um dos três grupos de 
rochas. 

Seis folhas de 
fotografias de rochas de 
construção em escala 
natural, para ser 
cortadas em fotografias 
separadas; As 
descrições de todas as 
rochas; A chave para a 
identificação de rochas 
de construção. 

Identificar todas as rochas 
das fotografias, utilizando a 
chave; Abordagem 
competitiva; oportunidade 
para brincar com as fotos. 

Identificar as rochas 
de construção das 
folhas de fotografias, 
em um cemitério ou 
centro da cidade. 

Rochas de 
Construção 2 - 
Rochas Ígneas 

Usando as fotografias 
de rochas ígneas para 
investigar suas 

Três folhas de rochas 
ígneas, (tiradas de todo 
o conjunto em BS1); 

O agrupamento das 
fotografias de acordo com a), 
tamanho de grão; b) cor (e, 

Identificar rochas de 
construção de origem 
ígnea, a partir das 
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características com 
mais detalhes e 
comentar sobre as 
condições em que 
algumas das rochas se 
formaram. 

Fotografias de rochas 
ígneas em uso no centro 
da cidade; Descrições 
de rochas ígneas, como 
em BS1; Um gráfico 
simples classificação 
para as rochas ígneas 
em destaque na 
atividade. 

portanto, o conteúdo 
mineral); Avaliando o valor 
das rochas ígneas para fins 
ornamentais ou funcionais. 

folhas de fotografias, 
em um cemitério ou 
centro da cidade; 
Explicando 
características 
detalhadas vistas em 
rochas ígneas 
usadas em edifícios. 

Rochas de 
Construção 3 - 
Rochas 
Sedimentares 

Usando as fotografias 
de rochas 
sedimentares para 
investigar suas 
características com 
mais detalhes e 
comentar sobre as 
condições em que 
algumas delas foram 
formadas. 

Duas folhas de rochas 
sedimentares, (tiradas 
de todo o conjunto em 
BS1)  
Fotografias de rochas 
sedimentares em 
afloramentos, em uso no 
centro da cidade e 
sendo processadas para 
uso como pedras de 
construção; Descrições 
de rochas sedimentares, 
como em BS1. 
 

Relacionando as rochas 
sedimentares com seus 
ambientes de deposição; 
Discutindo sua resistência ao 
intemperismo; Mostrando 
como rochas sedimentares 
são cortadas para uso, e por 
que a correpondência de 
pedras usadas em edifícios 
antigos pode ser difícil. 

Identificando as 
rochas de construção 
de origem 
sedimentar, a partir 
das folhas de  
fotografias, em um 
cemitério ou centro 
da cidade; 
Explicando 
características 
detalhadas vistas em 
rochas sedimentares 
utilizadas em 
edifícios. 
 

Rochas de 
Construção 3 - 
Rochas 
Metamórficas 

Usando as fotografias 
de rochas 
metamórficas para 
investigar as suas 
características com 
mais detalhes e 
comentar sobre as 
condições em que 
algumas delas foram 
formadas. 

Uma folha de rochas 
metamórficas, (tirada de 
todo o conjunto  
em BS1) Fotografias de 
rochas metamórficas em 
afloramento e em uso no 
centro da cidade; 
Descrições de rochas 
metamórficas, como em 
BS1. 
 

Usando evidências a partir 
de fotografias em escala 
natural e rochas 
metamórficas ao ar livre para 
decidir como elas foram 
formados e os fatores que 
afetam o seu uso. 

Identificar rochass de 
construção de origem 
metamórfica, a partir 
das folhas de 
fotografias, em um 
cemitério ou centro 
da cidade; 
Explicando 
características 
detalhadas vistas em 
rochas metamórficas 
utilizadas nos 
edifícios. 

Minha lápide irá 
durar? 

Usando uma 
oportunidade local 
para permitir que os 
alunos vejam uma 
grande variedade de 
tipos de rochas e 
investigar diferentes 
hipóteses científicas. 

Um esboço de como 
conduzir uma pesquisa 
no cemitério, incluindo a 
preparação sugerida e 
acompanhamento de 
atividades; um gráfico de 
plotagem para 
observações dos alunos; 
As hipóteses que podem 
ser testadas são 
sugeridas. As folhas de 
Rochas de Construção - 
1 devem ser usada para 
essa atividade. 

Preparando-se para a visita 
ao cemitério, através da 
revisão de conhecimento dos 
alunos sobre rochas 
sedimentares, ígneas e 
metamórficas. Dê sequencia 
a atividade avaliando a 
validade das hipóteses sobre 
taxas de intemperismo, , etc, 
e trace gráficos de dados 
recolhidos durante a visita. 

Identificar as rochas 
ornamentais de 
folhas completas de 
fotografias em um 
cemitério; Testar 
hipóteses a respeito 
das taxas de 
intemperismo de 
diferentes tipos de 
rochas e a escolha 
de diferentes tipos de 
rochas ao longo do 
tempo. 

 


