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Planejamento para o trabalho de campo 
Preparando seus alunos antes de levá-los para “questionar qualquer corte de rocha” 

Esta atividade apresenta uma apresentação de sala de 
aula para seus alunos, antes de saírem para estudar 
uma exposição local de rochas, conforme ressaltado 
pelo título da atividade Earthlearningidea, “Questões 
para qualquer corte de rocha”. Os alunos devem já ter 
estudado rochas e fotografias de sequências de rochas 
na sala de aula de modo que agora eles devem estar 
prontos para colocar essa experiência em prática. 
Ao invés de dizer a eles o que vão precisar quando 
saírem, faça a eles as seguintes perguntas, com o 
auxílio de algumas das fotografias abaixo. Algumas 
respostas são dadas em na seção “Contexto” abaixo. 

 Por que nós vamos sair da sala? Não podemos 
apenas olhar para as rochas aqui na sala de aula 
fresquinha e confortável? 

 Que riscos podemos encontrar ao sair da escola e o 
que podemos fazer para ficar seguros e 
confortáveis? 

 Que perigos podemos encontrar no corte de rocha? 
Como podemos nos manter seguros? 

 O que iremos fazer quando chegarmos lá? 

 Que equipamento precisamos levar conosco? 
 

 
Trânsito (Sheffield), Reino Unido 

 
Exposição - muito úmida! (Ilha de Kerrera, Escócia, Reino Unido) 

 
Deslizamento de terra (em Barton-on-Sea, Reino Unido) 

 
Rochas salientes, Pedreira Dolyhir, Wales, Reino Unido 

 
Maré alta (Torbay, Reino Unido) 

 
A mochila do líder e os objetos dentro dela 
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Registros em campo (Newquay, Wales, Reino Unido) 

 
Medindo a inclinação (Ecton, Peak District, Reino Unido)

................................................................................................................................................................. 
Ficha Técnica 
Título: Planejamento para o trabalho de campo 
Subtítulo: Preparando seus alunos antes de levá-los 
para “questionar qualquer corte de rocha” 
 
Tópico: Uma preparação em sala de aula antes de os 
alunos saírem para examinar uma exposição local de 
rochas e solo. 
 
Faixa etária dos alunos: 7 – 16 anos 
 
Tempo necessário para completar a atividade: 20 
minutos 
 
Resultados do aprendizado: Os alunos podem: 

 dizer o que é necessário para investigar rochas reais 
sozinhas em campo e não na sala de aula; 

 explicar que as condições em campo são diferentes 
da sala de aula; 

 explicar a necessidade de se comportar 
ordeiramente e de forma segura quando estiverem no 
local. 
 
Contexto: 

 Por que nós vamos sair da sala? Não podemos 
apenas olhar para as rochas aqui na sala de aula 
fresquinha e confortável? As amostras de rochas, 
retiradas de seu contexto, podem ser interessantes 
por si próprias, mas são de pouco valor se suas 
relações em campo não podem ser estudadas. É 
particularmente importante ver como uma rocha se 
encaixa na sequência como um todo. Apenas a 
partir daí a evidência contida nelas pode ser usada 
para interpretar ambientes passados, a sequência 
relativa de eventos, a estrutura histórica da área ou 
até mesmo seu potencial econômico. 

 Que riscos podemos encontrar ao sair da escola e o 
que podemos fazer para ficar seguros e 
confortáveis? Riscos no trânsito – andar de forma 
ordenada e apenas atravessar as ruas onde e 
quando orientados pelo professor. Outras pessoas – 
tratar outros de forma gentil e certificar-se de que 
nem eles, nem os alunos, estão andando fora da 
calçada. O clima – trazer roupa apropriada para a 
escola quando a viagem for anunciada, por 
exemplo, roupas impermeáveis, quentes para chuva 

e frio; roupas soltas e protetor solar para o clima 
quente, sapatos resistentes. 

 Que perigos podemos encontrar no corte de rocha? 
Como podemos nos manter seguros? Sempre 
verifique o corte com os olhos antes de aproximar-
se. Não fique abaixo de blocos soltos. Cuidado para 
não cair ou escorregar do corte. Apenas trabalhe 
onde foi orientado pelo professor. Não escale o 
corte de rocha. Use um bom capacete se o corte 
tem mais de dois ou três metros de altura. Cuidado 
com a maré alta no litoral. 

 O que iremos fazer quando chegarmos lá? A 
resposta dependerá de quais atividades sobre 
“Questões para qualquer corte de rocha” você está 
planejando. Geralmente, contudo, os alunos 
registrarão a espessura dos leitos, dados estruturais 
como o ângulo e a direção da inclinação das 
camadas, ou das juntas e falhas. Muitas seções são 
mais bem registradas por diagramas em escala e 
fotografias, por exemplo, em telefones celulares. 
Amostras poderão ser coletadas, se apropriado. É 
improvável que martelos sejam necessários, mas se 
forem, apenas o professor deve levar um e deve 
certificar-se de proteger os olhos e manter os alunos 
a uma boa distância. 

 Que equipamento precisamos levar conosco? 
Alguns ou todos os seguintes: prancheta e papel (ou 
notebook); lápis; borracha; apontador; bússola; 
clinômetro; fita métrica; lupa; câmera ou celular; 
(apenas o professor – gotejador de ácido clorídrico 
diluído; martelo de geólogo, proteção para os olhos). 

 
Continuando a atividade: Vá para fora! Use algumas 
das atividades intituladas “Questões para qualquer corte 
de rocha”, ponderando quais são melhores de acordo 
com as suas oportunidades geológicas locais. 
 
Se você quer ir mais longe, peça aos alunos para 
utilizarem esse desenho do “Guia Geológico do trabalho 
de campo” (Associação de Geólogos, UK), para 
apontarem quaisquer outros potenciais riscos no campo. 
Você deve preparar uma avaliação de risco para locais 
externos e entregar uma cópia para a direção da escola, 
além de carregar uma cópia com você. 
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Reproduzida com agradecimentos à Associação de Geólogos 

Princípios fundamentais: 

 Estão na maioria listados em “Contexto” acima. 

 O trabalho de campo fora da sala de aula habilita os 
alunos a reunir diversos aspectos das Ciências da Terra 
que eles já tinham entrado em contato na sala de aula. 

 Muitos princípios geológicos e leis podem ser 
aplicados em campo, por exemplo, a lei das relações de 
interseção e os princípios de superposição e 
horizontalidade original. 
 
Habilidades cognitivas adquiridas: Os alunos 
relacionam sua experiência teórica e prática na sala de 
aula às ocorrências naturais em sequências de rochas – 
um bom exemplo do uso de habilidades de ligação. 
 
Lista de materiais: 

 use as fotografias destas páginas, preferencialmente 
projetadas em um telão; 

 familiarize seus alunos com o equipamento que será 
necessário para a visita deles às exposições de rochas 
na vizinhança, após essa aula introdutória, ou seja, 
prancheta e papel (ou notebook); lápis; borracha; 
apontador; bússola; clinômetro; fita métrica; lupa; 
câmera ou celular; (apenas o professor – gotejador de 
ácido clorídrico diluído; martelo de geólogo, proteção 
para os olhos). 
 
Links úteis: Utilize a atividade Earthlearningidea ‘Rocks 
from the big screen: indoor preparation for outdoor 
fieldwork, using a picture and specimens’, 
preferencialmente antes desta atividade. 
 
Consulte o ‘Geological Fieldwork Code’ preparado pela 
Associação de Geólogos em: 
http://www.geologistsassociation.org.uk/downloads/Code
%20of%20conduct/Code%20for%20fieldwork%20combi
ned.pdf 
 
Fonte: Escrito por Peter Kennett da Equipe 
Earthlearningidea. Todas as fotografias por 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  
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