
 

 

 

                                                                

 
 

QUEBRA-CABEÇA

TECTÔNICAS E SEUS

PRÁTICA

RESUMO 

O ensino de Ciências é sempre muito interessante. Porém, o método tradicional nem 
sempre promove o estímulo para uma aprendizagem significativa, abrangente e 
multidisciplinar. Ao lecionar Ciências no ensino fundamental, percebi que alguns alunos 
apresentaram dificuldade em entender conceitos sobre a formação da Terra, principalmente 
sobre a constituição do interior do planeta. Imagens dos livros e vídeos com animações, 
juntamente com explanações, ainda não alcançavam alguns alunos. Este trabalho objetiva 
descrever o jogo de quebra-cabeça tectônico, relatar a experiência dessa atividade em sala 
de aula, e demonstrar a eficácia do ensino científico através de um jogo lúdico e prático. Um 
quebra-cabeça do planeta Terra foi criado, onde as peças são baseadas no 
placas tectônicas que formam a crosta terrestre. O jogo foi confeccionado em placa de EVA 
azul, para representar o assoalho marinho, e verde, representando os continentes. O 
quebra-cabeça devia ser montado dentro de uma bacia retangular br
semelhantes às do jogo, ajudando a delimitar as bordas. As peças foram cortadas seguindo 
o molde do Mapa Mundi que apresenta a delimitação das placas tectônicas da Terra. O jogo 
foi inserido como atividade nas aulas de Ciências de três t
Colégio Nascimento, Rio de Janeiro 
ano, em fevereiro de 2020. Na aula anterior à aplicação da atividade lúdica, foi introduzido o 
conteúdo com explanação e exercícios de 
pelo colégio) e caderno. A atividade foi utilizada nas turmas para fixar o conteúdo sobre a 
formação da Litosfera, a deriva continental e os movimentos das placas tectônicas, e 
particularmente no 7º ano para demonstrar os motivos da ocorrência de catástrofes naturais, 
assim como terremotos, tsunamis e vulcões (habilidades EF06CI11, EF07CI15 e EF07CI16 
da Base Nacional Comum Curricular 
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O ensino de Ciências é sempre muito interessante. Porém, o método tradicional nem 
sempre promove o estímulo para uma aprendizagem significativa, abrangente e 
multidisciplinar. Ao lecionar Ciências no ensino fundamental, percebi que alguns alunos 

am dificuldade em entender conceitos sobre a formação da Terra, principalmente 
sobre a constituição do interior do planeta. Imagens dos livros e vídeos com animações, 
juntamente com explanações, ainda não alcançavam alguns alunos. Este trabalho objetiva 

cabeça tectônico, relatar a experiência dessa atividade em sala 
de aula, e demonstrar a eficácia do ensino científico através de um jogo lúdico e prático. Um 

cabeça do planeta Terra foi criado, onde as peças são baseadas no 
placas tectônicas que formam a crosta terrestre. O jogo foi confeccionado em placa de EVA 
azul, para representar o assoalho marinho, e verde, representando os continentes. O 

cabeça devia ser montado dentro de uma bacia retangular branca com dimensões 
semelhantes às do jogo, ajudando a delimitar as bordas. As peças foram cortadas seguindo 
o molde do Mapa Mundi que apresenta a delimitação das placas tectônicas da Terra. O jogo 
foi inserido como atividade nas aulas de Ciências de três turmas de ensino fundamental II do 
Colégio Nascimento, Rio de Janeiro – RJ, sendo uma turma de 6º ano e duas turmas de 7º 
ano, em fevereiro de 2020. Na aula anterior à aplicação da atividade lúdica, foi introduzido o 
conteúdo com explanação e exercícios de fixação, com utilização do livro didático (adotado 
pelo colégio) e caderno. A atividade foi utilizada nas turmas para fixar o conteúdo sobre a 
formação da Litosfera, a deriva continental e os movimentos das placas tectônicas, e 

ra demonstrar os motivos da ocorrência de catástrofes naturais, 
assim como terremotos, tsunamis e vulcões (habilidades EF06CI11, EF07CI15 e EF07CI16 
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC). Cada turma foi separada em grupos de 3 a 6 
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sempre promove o estímulo para uma aprendizagem significativa, abrangente e 
multidisciplinar. Ao lecionar Ciências no ensino fundamental, percebi que alguns alunos 

am dificuldade em entender conceitos sobre a formação da Terra, principalmente 
sobre a constituição do interior do planeta. Imagens dos livros e vídeos com animações, 
juntamente com explanações, ainda não alcançavam alguns alunos. Este trabalho objetiva 

cabeça tectônico, relatar a experiência dessa atividade em sala 
de aula, e demonstrar a eficácia do ensino científico através de um jogo lúdico e prático. Um 

cabeça do planeta Terra foi criado, onde as peças são baseadas no formato real das 
placas tectônicas que formam a crosta terrestre. O jogo foi confeccionado em placa de EVA 
azul, para representar o assoalho marinho, e verde, representando os continentes. O 
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ano, em fevereiro de 2020. Na aula anterior à aplicação da atividade lúdica, foi introduzido o 
fixação, com utilização do livro didático (adotado 

pelo colégio) e caderno. A atividade foi utilizada nas turmas para fixar o conteúdo sobre a 
formação da Litosfera, a deriva continental e os movimentos das placas tectônicas, e 
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alunos. Os grupos receberam o jogo desmontado e tinham o objetivo de montar o quebra
cabeça em menos tempo que os outros grupos da turma, sendo a atividade cronometrada. 
As montagens realizadas pelos alunos tiveram duração de 4 a 8 minutos. Após a montagem, 
os alunos deviam explicar porque as peças tinham o formato apresentado e analisar onde 
se encontram as bordas das placas tectônicas. Depois de todos os grupos realizarem a 
atividade, foi colocado água tingida com guache laranja (representando o magma presente 
abaixo da crosta) dentro da bacia, fazendo as peças flutuarem, demonstrando que as placas 
tectônicas ficam acima do magma e que o movimento dele influencia principalmente nas 
bordas de cada placa. Após as provas do 1º bimestre das três turmas, foi reconhecido 100% 
de aprovação no 6º ano e 98,2% de aprovação no 7º ano, com médias superiores a 7,0 
pontos. Concluindo que o ensino com atividades práticas e lúdicas pode auxiliar na 
compreensão e fixação do conteúdo lecionado, assim como pode atingir positivamente os 
alunos que possuem dificuldades ou pouco estímulo para o conhecimento científico. 
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