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Crostas do solo1 

 

Anos a que se destina:  

 

Ciências Físicas e Naturais – 3º ciclo: 

Tema : terra no espaço; 

Tema : sustentabilidade na terra  

. 

Biologia e Geologia – 10º e 11º anos: 

Geologia: 

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

Biologia: 

1.1. Diversidade. 

 

Microbiologia:  

Módulos 3, 4 e 5 

 

Resumo: Borrifando zonas de clareiras aparentemente sem vida, os alunos 

verificam a existência de uma comunidade que rapidamente se hidrata, 

composta por pequenas plantas (musgos e hepáticas), cianobactérias, algas 

verdes e líquenes e ainda fungos e bactérias.  

 

Competências cognitivas : 

 

 Identificam as crostas do solo e a sua constituição geral: plantas não 

vasculares e outros organismos; 

 Compreendem que a capacidade de dissecarem mantendo-se vivos e a 

rápida hidratação com chuva ou humidade elevada permite a esta 

comunidade resistir a condições extremas; 

 Reconhecem a importância das crostas na regeneração das comunidades 

vegetais, por exemplo após um incêndio; 

 Compreendem a necessidade de evitar o pisoteio de modo a favorecer a 

regeneração de zonas erodidas e proteger o solo da erosão. 

 

Competências procedimentais: 

 

 

Competências atitudinais: 

 

                                            
1 Brochura dada na actividade de verão da Ciência Viva em 13 de Setembro 2007. Autoria de 

Manuel João Pinto e Rui Figueira do Jardim Botânico, Museu nacional de História Natural 

Universidade de Lisboa 
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 Cuidados demonstrados durante o percurso.  

 

Desenvolvimento: 

  

I – Na aula: 

 

Os alunos observam fotografias de crostas e aprendem o princípio da hidratação. 

 

II - No campo, em pequeno grupo (pares): 

 

Os alunos identificam a presença de uma crosta, hidratam com água e esperam. 

Quando a aparência da crosta muda, observam à lupa de mão. Fazem um 

esquema ou descrevem o que vêem. 

As fotografias não se revelam de grande interesse pois apenas com máquinas 

com definições avançadas é possível obter uma imagem boa. Por outro lado não 

é aconselhável retirar porções de crosta para trazer para a aula. 

 

 
Crostas do solo antes da hidratação – falésia da praia Grande 

 

Avaliação: 

 

Relatório da actividade. 

 

 

 


