
TÉRCIO 
CÂMARA

OFICINA 
DE CIÊNCIAS

CAMADAS 
DA TERRA



2

Nós estudamos o organismo e 
estruturação do corpo humano.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Organismos: Um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de 

organização. 

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Defina ecologia baseando-se em seus conhecimentos.

ROTEIRO DA AULA
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A TERRA É ESFÉRICA?A TERRA É ESFÉRICA?
Evidências da 

esfericidade da 
Terra

A SOMBRA DA 
LUA NA TERRA

o O filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), ao 
observar atentamente a sombra da Terra sobre a 
Lua durante um eclipse lunar, percebeu que ela tem 
formato em curva, da mesma maneira que a sombra 
de um objeto circular faria

 Aristóteles também utilizou a posição das estrelas para 
evidenciar a esfericidade da Terra
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A TERRA POR DENTRO E POR FORAA TERRA POR DENTRO E POR FORA

Evidências da 
esfericidade 

da Terra

DESAPARECIMENTO 
NO HORIZONTE

 Ao observar um navio se distanciando no mar, o navio 
parece estar “afundando” na água, ou seja, ele vai 
gradativamente sumindo de seu campo visual, conforme 
se afasta
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EVIDÊNCIAS DA ESFERICIDADEEVIDÊNCIAS DA ESFERICIDADE

  O desenvolvimento da tecnologia permitiu ao ser humano observar o formato da 
Terra com seus próprios olhos.

 O astronauta russo Yuri Gagarin (1934-1968) foi o primeiro ser humano a executar 
uma volta completa em órbita na Terra, em 1961.

 Satélites e sondas espaciais lançados no espaço possibilitaram explorar o Universo e 
nosso próprio planeta.

  Hoje é possível registrar imagens da Terra em alta precisão.

EXPLORAÇÕES 
ESPACIAIS 
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PERCEPÇÃO DO FORMATO DA TERRAPERCEPÇÃO DO FORMATO DA TERRA
Para quem está na 
superfície do planeta não 
é tão fácil chegar a 
conclusão de que a Terra é 
esférica, em razão da 
observação do horizonte.

Observar estrelas e 
constelações é uma 
forma de verificar a 
esfericidade da Terra.

A constelação 
do Cruzeiro do 
Sul é vista por 
dois 
observadores
em pontos 
diferentes do 
planeta.
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A TERRA POR DENTRO E POR FORAA TERRA POR DENTRO E POR FORA
Crosta terrestre: camada 
superficial da Terra, formada por 
rochas e subdividida em crosta 
continental (encontrada nos
continentes, pode ter até 50 km 
de espessura) e crosta oceânica 
(encontrada no fundo dos 
oceanos, pode ter até 10 km de 
espessura).

Manto: camada que se situa abaixo 
da crosta, formada por rochas 
sólidas e rochas fundidas devido às 
temperaturas muito elevadas, que 
podem passar de 3 000 °C nas 
regiões mais próximas ao núcleo. O 
manto tem cerca de 2 900 km de 
espessura.

Núcleo: camada mais interna do 
planeta, com cerca de 3 400 km de 
espessura. Alguns estudos indicam 
que as temperaturas do núcleo 
podem alcançar mais de 6 000 °C.

Ilustração representando
a estrutura da Terra, com detalhes 
das camadas internas e das
camadas da atmosfera.

Fontes: NASA. Earth’s atmosphere. Disponível em: <https://spaceplace.nasa.gov/atmosphere/en/>. Acesso 
em: 25 maio 2018. TEIXEIRA, W. et al. (Orgs.). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. p. 49.

A estrutura da Terra está 
relacionada à 
disponibilidade de 
componentes como a 
água, o ar, o solo e a luz 
solar. A Terra pode ser 
dividida em camadas.
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ATMOSFERAATMOSFERA

A camada de gases que envolve a Terra é 
chamada atmosfera. Nela, encontram-se 
diversos gases, como o gás oxigênio, o 
gás carbônico e o gás nitrogênio.

Exosfera

Termosfera

Mesosfera

Estratosfera

Troposfera

A camada de ozônio age como um filtro 
protetor, impedindo que parte da radiação 
solar atinja a superfície do planeta.

Camadas da atmosfera
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CROSTA TERRESTRECROSTA TERRESTRE
Camada da Terra em que os seres vivos se locomovem, constroem abrigos, obtêm alimento e água. Também é 
onde se encontram os minerais, estruturas que formam as rochas.

Crosta terrestre Rochas 
sedimentares

Rochas magmáticas

Rochas 
metamórficas

Rochas sólidas e fundidas, que formam o magma.

Originadas por sedimentos que formam camadas. 

Formadas quando algumas rochas magmáticas ou sedimentares já 
existentes sofrem atrito e grandes variações de temperatura e 
pressão, levando à ocorrência de alterações em suas estruturas e 
composições.
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ROCHAS SEDIMENTARESROCHAS SEDIMENTARES
O petróleo é um combustível fóssil formado por 
meio da decomposição de seres vivos sob 
condições específicas de pressão e temperatura. 
Também relacionado à formação de rochas 
sedimentares.

Os fósseis são restos ou impressões de seres vivos que 
viveram há muitos anos e foram preservados. Eles são 
formados no processo de fossilização, que geralmente 
está relacionado à formação das rochas sedimentares. 



12

FORMA DA TERRAFORMA DA TERRA
A Terra tem um formato esferoide, 
com os polos achatados e abaulados 
na linha do Equador.

O raio polar é um pouco menor 
que o raio equatorial, o que 
evidencia que o planeta não tem 
o formato de uma
esfera perfeita.
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ATIVIDADE PARA CASA
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar os movimentos da Terra.
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