
Rochas do Quintal 

Objetivos 

Observar e classificar os tipos de rochas; Descrever rochas comuns utilizando linguagem específica 

Introdução  

Rochas e minerais são recursos naturais importantes. Nós os utilizamos em construções e outras aplicações 

da indústria. Existem minerais na nossa comida importantes para nossa saúde. Lembre-se que rochas 

contêm minerais, mas minerais não contêm rochas. Minerais possuem uma composição química definida e 

rochas passaram por um processo de quebra e assentamento de vários minerais. Ciclo e tipos de rochas: 

 



Procedimento 

1. Leve os alunos para uma caminhada exploratória na ou próximo da escola para coletar pedras. Peça 

para os alunos procurarem diferentes tipos de rochas e individualmente colocarem três amostras 

no saquinho. 

2. De volta à sala de aula, cada aluno escolhe uma das rochas que coletou para escrever uma 

descrição sobre ela. Ela é lisa? Áspera? Arenosa? Cheia de linhas? Qual o tamanho? É pesada ou 

leve? Dê dicas de adjetivos que os alunos podem usar para descreverem suas rochas. Os alunos 

devem colocar seus nomes na parte de trás da folha com as descrições. 

3. A turma alinha suas rochas em uma mesa ou no chão. O professor devolve as folhas de forma 

aleatória. 

4. Cada aluno irá utilizar os adjetivos na folha para tentar encontrar a pedra que está sendo descrita. 

Quando escolherem uma, eles podem explicar como a encontraram e depois devolvê-la para o 

aluno original. 

5. I troduza o co ceito de classificação . Co o os alu os pode  ser agrupados de acordo co  a cor 
de suas camisetas? Cabelo? Explique como os cientistas agrupam objetos/seres vivos para estudá-

los melhor. 

6. Divida os alunos em pequenos grupos e passe cartões com os três tipos de rocha: sedimentar, 

ígnea/magmática e metamórfica. Peça para os alunos classificarem as rochas que eles coletaram 

nesses três grupos. 

7. Discuta as características dos três tipos de rocha e como os alunos classificaram as rochas que 

coletaram. 

8. Se quiser, os alunos podem escrever um parágrafo descritivo sobre cada rocha, utilizando-se das 

descrições feitas no começo da aula. 
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Rochas Sedimentares 

 São ásperas 

 Contém pequenas pedras ou areia 

 Esfarela-se/quebra facilmente 

 

 

 

Rochas Metamórficas 

 São um pouco mais lisas que as 

sedimentares 

 Possuem linhas ou ondas 

 Difíceis de quebrar 

 

 

Rochas Ígneas 

 São mais lisas que os outros tipos 

 Possuem manchas 

 São muito difíceis de quebrar  

 


