
 

Roteiro da atividade: simulando a formação de fósseis 
 
Parte 1: experimentação 
 
Materiais: pó para gesso e água ou argila, recipientes (podem ser copos 
reutilizados/plásticos ou fundos de caixas de leite/garrafas PET), espátulas ou 
colheres, vaselina ou óleo, pincel ou algodão, objetos para simular organismos 
fossilizados (conchas de bivalves, folhas de plantas recém caídas ou ainda 
verdes, ossos de pequenos animais, entre outros), folhas de jornal, texto 
indicado pelo(a) professor(a), planilha S-Q-A, lápis, caderno, borracha. 
 
Procedimentos:  
- Formem grupos com até 05 integrantes. 
 
- Organizem os materiais recebidos. 
 
- Posicionem o recipiente plástico em cima da mesa ou bancada. 
 
- Com ajuda de uma espátula ou colher, preparem o gesso misturando o pó com 
água, conforme as instruções da embalagem. Esperem alguns minutos até que o 
gesso comece a solidificar. Esse procedimento pode ser substituído pelo uso de 
um pedaço de argila. A argila deve ser modelada para que não fiquem bolhas de 
ar no seu interior, o que evitará rachaduras com a secagem do material. Para 
isso, forrem a mesa ou bancada com uma folha de jornal. 
 
- Escolham o objeto que representará o fóssil (ossos, conchas, folhas verdes...). 
Com o pincel ou algodão, passem um pouco de vaselina ou óleo em toda a 
superfície deste objeto para que não grude no gesso ou na argila. Espalhem 
uma camada bem fina com um pincel por toda a superfície do material, não 
somente na parte do organismo escolhido (em um estágio mais avançado de 
endurecimento do gesso ou argila). 
 
- Coloquem este objeto sobre a camada do material (gesso ou argila), 
pressionando-o levemente. Se estiverem usando argila, modelem a argila sobre 
uma superfície lisa para que fique plana e depois pressionem o objeto sobre ela. 
 
- Depositem mais uma camada do material por cima (gesso líquido ou argila). 
 
- Aguardem o gesso ou a argila se solidificar. O gesso pode levar até 30 minutos 
para se solidificar. A argila já está sólida e pode demorar mais tempo para secar. 
 
 



 

 
 
- Quando o material estiver seco, desgrudem as duas camadas de material 
(gesso ou argila) e retirem, com cuidado, o objeto. O material sólido simula as 
rochas sedimentares que se formaram por deposição ao redor do organismo.  
Vejam as impressões que ficaram! Essas marcas simulam as impressões que 
foram deixadas pela parte do organismo soterrada. A parte original se perde ou 
altera sua composição química. 
 
- A maioria dos fósseis se forma pelo aumento de temperatura e pressão após o 
soterramento do organismo ou parte dele. O soterramento é fundamental para 
isolar o organismo do contato com o oxigênio, impedindo a ação de agentes 
decompositores (fungos e bactérias do solo). Sendo assim, organismos 
soterrados mais rapidamente tendem a ser melhor preservados (podendo 
manter detalhes inclusive das partes moles). 
 
Parte 2: aprofundamento dos conhecimentos 
 
Leitura: 
Agora, realizem a leitura coletiva do texto sugerido pelo(a) professor(a). Após a 
leitura, tenha em mãos sua sua planilha S-Q-A. Na coluna A, respondam os 
seguintes questionamentos: 
A) O que são fósseis? 
B) Onde e como se formam? 
C) Como os fósseis contribuem para entendermos a evolução das espécies? 


