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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das 
Atividades 

Carga Horária 

6º ANO  04/06 a 12/06 03 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular 
Participante: 

Professor(es): 

GEOGRAFIA  Patrícia P. V. Kocan, Renato 
Volger, Cristiane I. de Lima e 

Eliz Regina de Lima. 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Conexões e escalas 
Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 CECH7 Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias 
digitais de informações e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a 
localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. 

 CEG5 Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo 
natural, social, econômico, político, e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas 
e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da geografia. 

Objetos de Conhecimento 

 Relações entre os componentes físico-naturais. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo 
atmosférico e padrões climáticos. 

 
Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Caderno, computador com acesso à internet, celular ou o recurso que estiver disponível.  

Aplicação/Fixação 
 

 Querido aluno, você deverá fazer a leitura do texto sobre a origem da Terra, e observar a 
ilustração com muita atenção; 

 E por último, copiar e responder as atividades no caderno. 

A origem da Terra. 
        A busca do ser humano para esclarecer a origem de nosso planeta incentivou o 
desenvolvimento de importantes teorias cientificas. Atualmente as teorias mais aceitas afirmam que 
a formação do planeta Terra teve início há cerca de 4,5 bilhões de anos. 
        Em forma de retrospectiva, segue os principais eventos que marcaram a formação do planeta e 
de seus habitantes, os seres vivos. 
        1º evento: Formação da Terra há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, nesse período o 
planeta era extremamente quente equivalente a uma imensa bola de fogo, não abrigando nem uma 
forma de vida. 
        2º evento: Passados milhões de anos após a formação do planeta, a Terra entrou em um 
processo de resfriamento gradativo, essa alteração originou uma estreita camada de rocha em toda 
a Terra. 
        3º evento: Com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, foi 
expelida do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor de água. Esse processo fez 
com que os gases formassem a atmosfera e o vapor de água favoreceu o surgimento das primeiras 
precipitações, um longo tempo de chuva ocasionou a formação dos oceanos primitivos, que 



possuíam cerca de 20 cm de profundidade. 
        4º evento: A formação dos oceanos foi fundamental para o surgimento da vida no planeta, pois 
a origem da vida veio dos seres aquáticos. Dessa forma surgiram primeiramente no plantae as 
bactérias e algas, além de microrganismos, isso há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos. 
        5º evento: Essas primeiras formas de vida foram importantes para o surgimento de outros 
seres. Surgiram então, oriundos dos microrganismos, os invertebrados dentre eles medusas, 
trilobitas, caracóis e estrela-do-mar, além disso, desenvolveram plantas tais como as algas verdes, 
todos os seres vivos desse momento habitavam ambientes marinhos. 
       6º evento: Pouco tempo depois algumas espécies de plantas marinhas desenvolveram a 
capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático migrando para áreas continentais, dando 
origem às primeiras plantas terrestres. 
       7º evento: Os animais terrestres tiveram sua origem a partir do momento que algumas espécies 
de peixes saíram da água dando origem aos anfíbios e posteriormente aos répteis. Houve um tempo 
no qual o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis denominados de dinossauros, esse ficou 
caracterizado como o Período Jurássico. O período permiano deu origem às plantas com flores e os 
mamíferos. Os grandes répteis foram extintos há 70 milhões de anos. 
       8º evento: Há aproximadamente 65 milhões de anos teve início a formação das grandes 
cadeias de montanhas como o Himalaia e os Alpes. Os animais como os mamíferos e as aves 
proliferaram por todo o planeta, a atmosfera já possuía as mesmas características atuais. 
       9º evento: Há aproximadamente 4 milhões de anos surgiram os ancestrais dos seres humanos, 
o planeta a partir de então entrou em períodos de muito frio ocasionados pelo crescimento das 
geleiras, no entanto, há 11 mil anos as geleiras se fixaram nas zonas polares. 

   
               

 
   
 
 
O Tempo geológico e tempo histórico 
       Existem duas principais escalas de tempo: a do tempo geológico e a do tempo histórico. Como 
são escalas diferentes, a medição delas também o é, de forma que a proporcionalidade entre uma e 
outra é bastante distinta em termos de amplitude. 
       Quando falamos em tempo geológico, referimo-nos a uma escala de tempo que costuma ser 
medida nos milhões ou até bilhões de anos, tal a classificação das eras geológicas e seus 
respectivos períodos. Já quando falamos em tempo histórico (incluindo, aí, a Pré-História), referimo-
nos ao período de surgimento da humanidade, o que corresponde ao uso de medidas de dezenas, 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/eras-geologicas.htm


centenas e até milhares de anos. 
 

Passado Tempo geológico Tempo histórico 

Remoto Aparecimento dos primeiros seres 
vivos. 

Surgimento dos primeiros 
ancestrais do ser humano. 

Recente Formação das cadeias montanhosas 
como os Andes, na América do Sul. 

Invenção da televisão e dos 
satélites artificiais. 

 
Remoto: que aconteceu há muito tempo; antigo. 
Recente: que aconteceu recentemente. 
 
A tabela do tempo geológico 
       Os principais eventos que marcaram a história da Terra podem ser apresentados em uma tabela 
conhecida como tempo geológico. Nela, os acontecimentos mais antigos são apresentados na parte 
inferior, enquanto os mais recentes, na parte superior. Veja. 

 
 
       Considerando todas essas transformações sobre as quais a Terra passou, podemos ficar 
perplexos ao descobrirmos que os primeiros humanos em suas formas atuais surgiram apenas no 
período quaternário, o último deles. Isso significa que, ao passo em que o planeta possui quatro 
bilhões e meio de anos, os seres humanos habitam-no há apenas alguns conjuntos de milênios. 
Portanto, essa diferença entre uma escala de tempo e outra pode ser, para nós, algo difícil de 
imaginar. Para facilitar essa tarefa, podemos fazer algumas metáforas, por exemplo: 
      - Se todo o tempo geológico fosse reduzido a um dia, as primeiras civilizações teriam surgido 



nos últimos três segundos. 
      - Se resumíssemos toda a história da Terra em um ano, os primeiros homens teriam surgido nas 
últimas horas do dia 31 de dezembro. 
      - Se todos os dias da Terra fossem escritos em um livro de 460.000 páginas, o ser humano teria 
aparecido pela primeira vez na página 459.600. 
 
 
 
Uma história em quadrinhos, sobre a origem da vida para você ler. 

 
 

 
Síntese/Avaliação 

Atividades: copiar e responder no caderno. 

1) O que é tempo geológico? Cite exemplos. 
 

2) O que é tempo histórico? Cite exemplos. 
 

3) Pesquisar o significado de:          (Se você, tiver acesso à internet) 
a) Cenozóica – 

 
b) Mesozóica –  

 



c) Paleozóica –  
 

d) Pré-Cambriana –  
 
 
 
 
 
 

4) Complete as linhas com os nomes dos períodos de cada era geológica. 

 

 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que realizarem as atividades no caderno, terão presença. 

Referencial 

 TORREZANI, Neiva. Vontade de Saber Geografia 6: Ensino Fundamental anos finais. 1. Edição. São Paulo. Quinteto. 
 PENA, Rodolfo F. Alves. "Tempo histórico e tempo geológico"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tempo-historico-tempo-geologico.htm. Acesso em 19 de maio de 
2020.geologico.htm. Acesso em 19 de maio de 2020. 

 https://youtu.be/tO-d2XH1qfE 
 https://www.smartkids.com.br/atividade/eras-geologicas-complete-eras-geologicas 
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