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Marcas do que se foi…

Duas pegadas de um jovem e adulto Dilophosaurus wetherilli há cerca de 193 milhões de
anos, Fotógrafo: Carver Mostardi/Alamy - Retirado: nationalgeographicbrasil.com
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1.

Introdução

A constituição de um fóssil se dá através de fenômenos naturais que envolvem diversos
processos biológicos, físicos e químicos. A área da ciência responsável por estudar o
processo de fossilização é chamada de Paleontologia.
A palavra “fóssil” significa “ser desenterrado” ou “extraído da Terra”. Esses objetos são
restos ou vestígios de traços de qualquer ser que viveu em tempos pré-históricos e está
naturalmente preservado em rochas sedimentares. Além disso, esses traços podem
representar algum ser macro (visto a olho nu) animal, vegetal, ou até mesmo um pequeno
microorganismo como uma bactéria, fungo e algas.
“Como é formada uma pegada fóssil?”: O ser vivo deixa as marcas de suas passagens sobre
os sedimentos (chão) lamacentos. A invasão das águas possibilita a acumulação de mais
sedimentos de rocha. Fósseis que representam pistas, pegadas, escavações, perfurações,
ninhos, ovos e excrementos são chamados de Icnofósseis.
2.

Público Alvo

O público alvo dessa atividade será o 6º ano do ensino fundamental. A escolha desse ano
se dá pela presença do tema na habilidades presente na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC):
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis
a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos.
3.

Objetivos

O presente roteiro tem como finalidade proporcionar o aprendizado de tópicos referentes
à paleontologia. Dessa forma, um objetivo deste trabalho é chamar a atenção dos alunos
para a presença de registros fósseis em nosso território nacional, por meio de reportagens
e imagens a respeito destes. Além disso, por este roteiro os estudantes serão capazes de
produzir uma réplica de um icnofóssil de pegada, utilizando materiais simples e de fácil
acesso. Por fim, espera-se que os alunos sejam capazes de fazer inferências a respeito dos
animais que deixaram registros e do ambiente onde viviam.
4.

Procedimentos

4.1 Reconstruindo os cenários

No primeiro momento da aula (10 minutos), o professor deverá fazer
questionamentos a fim de coletar o conhecimento prévio do aluno a respeito do tema,
que espera-se que tenham absorvido em aulas anteriores. Em seguida, o professor irá dar
uma breve explicação a fim de relembrar os conceitos e os processos envolvidos na
formação de um fóssil. Também deverá haver uma explicação sobre os diferentes tipos de
fósseis: vestígios diretos (ovos, fezes, ossos) e vestígios indiretos (pegadas, ninhos).
No próximo momento da aula (5 minutos), serão apresentadas aos alunos algumas
manchetes e imagens a respeito da existência de icnofósseis no Brasil, a fim de engajá-los
no conteúdo e prepará-los para as atividades. É interessante que o professor mostre em
um mapa as localidades citadas, a fim de favorecer o estudante a correlação entre a
ciência que está sendo estudada e o território onde vive. Haverão algumas sugestões de
manchetes e imagens para serem utilizadas na seção “Materiais Complementares”.
Para esta atividade, os alunos serão orientados a escolher uma das imagens de
registro fóssil que lhes foram disponibilizadas, e tentar fazer inferências a respeito da
morfologia e modo de vida do animal, e a respeito do ambiente onde ocorreu a formação
do icnofóssil.
Algumas possíveis questões para discutir com os alunos e guiá-los nessa atividade:
O animal anda sob duas ou quatro patas?
Que tamanho esse animal poderia ter?
Como poderia ter sido sua alimentação?
Sua pegada se assemelha com algum outro animal que você já conhece?
Que tipo de ambiente permitiria a formação de pegadas?
O que será que favoreceu a preservação dessas pegadas?
Por fim, os 35 minutos de aula restantes serão dedicados para a execução da
atividade a seguir. Esta consistirá na criação de uma réplica de fóssil por parte dos alunos.
Para isso, serão utilizados materiais de fácil acesso, que a depender do contexto, poderão
ser disponibilizados pela escola ou solicitar que os alunos levem. Após a execução da
atividade, os alunos deverão deixar suas réplicas na escola para que sequem, e levarão
para casa na próxima aula. Sugere-se que a confecção da massa seja feita em grupo, mas
que cada estudante tenha seu fóssil ao final da prática.

4.2 Materiais para a criação do fóssil
➔
➔
➔
➔
➔

1/2 Xícaras de Sal;
1 Xícaras e meia de água;
2 xícaras de farinha de trigo;
Um pouco de tinta guache marrom ou bege;
1 vasilha (apenas para poder fazer a mistura).

4.3 Metodologia
Coloque toda a farinha e o todo o sal na vasilha escolhida, após este passo, adicione um
pouco de tinta guache à mistura. Logo após, vá adicionando a água aos poucos e misture
todos os ingredientes. Para que a massa dê certo, o indicado é utilizar o mínimo de água
possível e misturar bastante os ingredientes. A massa estará pronta a partir do momento
que a mistura não grudar mais em sua mão e que você consiga fazer marcas nela sem que
suje os seus dedos. Para realizar o formato característico de um fóssil, espalhe a massa em
uma superfície lisa, use a criatividade em relação ao formato do fóssil. Para imprimir a
marca na massa, coloque sua mão ou o material desejado e pressione levemente. Para que
a massa seque, basta deixá-la em um local seco e ventilado por alguns dias. Pronto, agora
você possui um fóssil personalizado!
5.

Avaliação

Estas atividades serão avaliadas pela participação engajamento do aluno na execução.
Após realizar as atividades os alunos deverão retornar às atividades por meio de
comunicação estabelecida pela instituição de ensino.
6.

Materiais Complementares
Estação N - Iberê Thenório ensina a fazer um fóssil | Netflix Brasil
6.1 Manchetes e Imagens

Pegada fossilizada encontrada no Mato Grosso do Sul.
Fonte: https://super.abril.com.br/ciencia/pesquisa-identifica-pegadas-de-dinossauros-no-mato-grosso-do-sul/

Pegadas fossilizadas no Rio Grande do Norte. Fonte:
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2021/10/05/pesquisadores-identificam-pela-primeira-vez-pegadas-de-dinossau
ros-no-rn-veja-imagens.ghtml

Calçada em Araraquara - SP com pegadas fossilizadas. As pegadas já estavam presentes nas pedras utilizadas para o
calçamento. Fonte:
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/03/21/araraquara-aprova-lei-para-preservar-pegadas-de-dinossauros-naspedras-das-calcadas.ghtml
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