
 
 

OBJETIVO 1: COMO AS PLACAS TECTÔNICAS SE MOVEM 
 

No interior do nosso planeta existem três camadas distintas: a crosta, o 
manto e o núcleo. É em cima da crosta que estão todos os oceanos e 
continentes, ou seja, onde vivem as pessoas e os demais seres vivos. A crosta é 
formada por rocha sólida e é a camada mais superficial dentre as três citadas. 
Ela está acima do manto e é composta por placas sólidas que se encaixam, 
conhecidas como placas tectônicas. Essas placas podem se chocar em alguns 
pontos (placa de Nazca e Sulamericana-Andes), se afastar (placa Sulamericana e 
Africana) ou entrar em atrito ao deslizar lateralmente (Falha de San Andreas), 
pois são movidas pela pressão e movimentação do magma fluido presente no 
manto. 

O objetivo do seu grupo é construir um modelo ou maquete utilizando os 
materiais disponibilizados pelo professor, de forma criativa, para representar os 
seguintes pontos: 
 

- A estrutura da crosta e do manto do planeta Terra; 
- As placas tectônicas que formam a crosta; 
- A movimentação das placas tectônicas quando elas se chocam (colisão). 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBJETIVO 2: TERREMOTOS NAS MARGENS DAS PLACAS TECTÔNICAS 
 

O movimento das placas tectônicas eventualmente faz com que elas se 
choquem. Esses choques entre as placas tectônicas podem ser tão violentos que 
geram grandes tremores de terra, conhecidos como terremotos ou eventos 
sísmicos. Cidades e comunidades localizadas em regiões próximas aos pontos 
de encontro entre placas tectônicas são as áreas de maior risco, pois é nesses 
lugares que os efeitos dos choques são sentidos de maneira mais forte. O 
contrário acontece para quem vive mais distante desses pontos de impacto, 
sendo dessa maneira locais mais seguros em relação aos eventos sísmicos. 

O objetivo do seu grupo é construir um modelo ou maquete utilizando os 
materiais disponibilizados pelo professor, de forma criativa, para representar os 
seguintes pontos: 
 

- Uma região onde há placas tectônicas que se chocam; 
- A presença de duas cidades nesta região: uma próxima ao ponto de 

choque entre as placas e a outra distante; 
- A diferença dos efeitos de um terremoto sofrido pela cidade mais próxima 

do ponto de choque e pela cidade mais distante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
OBJETIVO 3: A FORMAÇÃO DE CADEIAS DE MONTANHAS 
 

O movimento das placas tectônicas eventualmente faz com que elas se 
choquem. Em alguns casos, quando elas se chocam, uma delas é empurrada 
para o interior da Terra enquanto a outra é empurrada para a superfície. A que é 
empurrada para o interior acaba alcançando o manto, onde a temperatura é 
elevada ao ponto de derreter parte da rocha sólida que a compõe. A placa 
tectônica que é empurrada para a superfície acaba modificando o relevo da 
paisagem, pois resulta na formação de cadeias de montanhas. Cadeia de 
montanhas podem levar milhares de anos para ser formadas a partir desse 
fenômeno e é por isso que ele não é tão fácil de ser visualizado por nós na 
Natureza. 

O objetivo do seu grupo é construir um modelo ou maquete utilizando os 
materiais disponibilizados pelo professor, de forma criativa, para representar os 
seguintes pontos: 
 

- Um exemplo de choque entre placas onde uma delas é empurrada para o 
interior do planeta enquanto a outra é empurrada para a superfície; 

- A placa que é empurrada para o interior da Terra alcançando o manto; 
- A placa que é empurrada para a superfície formando uma cadeia de 

montanhas. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBJETIVO 4: A FORMAÇÃO DE ILHAS VULCÂNICAS 
 

O magma presente no manto da Terra é um fluido viscoso que está sob 
uma grande pressão, sendo contido pela crosta. Entretanto, ao encontrar uma 
brecha na crosta por onde possa passar, acaba chegando na superfície terrestre 
na forma de erupções vulcânicas. Essas erupções liberam magma na superfície 
do planeta que, ao esfriar, se torna rocha sólida (rocha magmática ou ígnea). Ao 
longo do tempo, o acúmulo dessas rochas acaba assumindo a forma típica dos 
vulcões. Erupções vulcânicas também acontecem dentro da água, nos oceanos. 
O acúmulo de rochas magmáticas de uma erupção vulcânica no oceano ao longo 
de tempo pode ser tão grande que alcança a superfície da água, podendo ser o 
início da formação de uma ilha. Muitas ilhas ao redor do mundo são resultado 
desse fenômeno: as ilhas do Japão, as ilhas de Galápagos, as ilhas do Havaí, etc. 

O objetivo do seu grupo é construir um modelo ou maquete utilizando os 
materiais disponibilizados pelo professor, de forma criativa, para representar os 
seguintes pontos: 

 
- O caminho que o magma percorre do manto até alcançar a superfície da 

terra através de uma erupção vulcânica; 
- Uma ilha formada pelo acúmulo de rochas magmáticas que foram 

geradas por erupções vulcânicas dentro de um oceano; 
- Uma erupção dentro do oceano, próxima da ilha e que não acumulou 

rochas magmáticas suficientes para alcançar a superfície da água. 

 


