
Como se organiza uma colecção de amostras de mão? Que 

finalidades tem uma colecção? As rochas contam-nos uma 

história? 
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Colecção de rochas 

 

Anos a que se destina: 

 

Ciências Físicas e Naturais – 3º ciclo: 

Tema : terra em transformação: estudo de paisagens geológicas; 

Tema : sustentabilidade na terra funcionamento e equilíbrio dos ecossistemas.  

 

Geologia – 10º e 11º anos: 

Tema I – a geologia, os geólogos e os seus métodos;  

1.1 Subsistemas terrestres (geosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera);   

Tema II – A terra, um planeta muito especial: 

3.2 Intervenções do homem nos subsistemas terrestres. 

3.2.1 Impactos na geosfera. 

3.2.2 Protecção ambiental e desenvolvimento sustentável. 

Tema IV – Geologia, problemas e materiais do quotidiano. 

1.2 Zonas costeiras (análise de uma situação-problema). 

1.3 Zonas de vertente (análise de uma situação-problema). 

 

Resumo: Recolha de amostras e fotografias na tentativa de reconstruir a história 

geológica de uma paisagem. Utilização do Google-earth para interpretar a 

paisagem geológica. 

 

Competências cognitivas: 

  

 Utilizam chaves dicotómicas simples na classificação de rochas; 

 Classificam rochas dentro de classes usando dados sensoriais observáveis 

como a cor, textura, estrutura, cheiro; 

 Relacionam o tipo de rocha com a sua génese; 

 Formulam hipóteses explicativas da origem de amostras em diferentes 

locais; 

 Conhecem e utilizam as ferramentas do Google-earth. 

 

Competências procedimentais: 

 

 Classificam rapidamente uma amostra de mão.  

 

Competências atitudinais: 

 

 Compreendem a importância do património geológicos e a 

geodiversidade; 

 Preservam o património geológico; 
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Desenvolvimento: 

  

I – Na aula, em pequeno grupo (pares): 

 

 Exploração em computador, com o, do local que se vai visitar, Marcação 

das estações, observação do relevo e características do terreno. 

 Projecção do percurso  com Google-earth, discussão. 

 

II - No campo, em pequeno grupo: 

 

 Em pequeno grupo (preferencialmente pares): os alunos recolhem amostras 

de mão de diferentes estações, que estejam soltas e sejam em número 

elevado. Fotografam afloramentos rochosos. 

 

III – Na aula, em pequeno grupo: 

 

 Identificação das amostras de mão; 

 Organização de uma colecção de rochas. 

o Cada amostra deve ter o maior número de dados possível; 

o Produção de etiquetas (será depois escolhida uma, normalizada); 

o Produção de fichas (será depois escolhida uma, normalizada). 

 

 Consulta de dados sobre a zona onde foi recolhida cada amostra; 

 Tentativa de reconstruir a história geológica da zona estudada com base 

nas amostras recolhidas e das fotografias feitas.  

 

IV – Na aula, em grupo grande: 

 

 Elaboração de um painel ou maqueta colectiva com os dados recolhidos. 

 

 

Avaliação: 
 

Relatório da actividade; 

Etiquetas produzidas; 

Fichas produzidas; 

Participação no painel/maqueta produzida. 
 


