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Este guia tem em vista a montagem de um jornal-mural, no qual os 
alunos devem apresentar o resultado de uma pesquisa sobre as prin-
cipais cavernas brasileiras, um dos temas do livro O estranho caso da 
caverna. As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. 
A primeira parte tem como objetivo conscientizar os alunos sobre 
a importância das cavernas e motivá-los para a leitura do livro. O 
conjunto de atividades seguinte procura promover a integração entre 
texto e contexto, utilizando o primeiro como ponto de partida para se 
discutir a questão da preservação ambiental. A última parte consiste 
na montagem do jornal-mural.
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Motivação para a leitura

1. Divida a classe em grupos e peça que discutam os tópicos abaixo, 
levantando seus conhecimentos prévios sobre o assunto (esta 
atividade será melhor desenvolvida na pesquisa que será feita 
posteriormente):

•  O que é uma caverna? 
•  Qual sua origem e formação?
•  Qual é a ciência que estuda as cavernas?
•  Quais são as principais cavernas brasileiras?
•  Turismo ecológico nas cavernas. 

Para orientá-lo na discussão, apresentamos abaixo algumas in-
formações básicas sobre o tema.

•  A ciência que estuda as cavernas é a espeleologia – do grego 
spélaion, que significa “caverna”, e logía, que significa “estudo”.

•  Origem: as cavernas são formadas, geralmente, em áreas de ro-
chas calcárias, mas podem se formar também em outros tipos de 
rochas, como o arenito ou o quartzito. Quando são formadas em 
áreas de rochas arenito são menores e menos frequentes; já as de 
rochas calcárias formam cavidades subterrâneas maiores e mais 
frequentes por ser a rocha calcária a mais solúvel.

•  Formação das cavernas: a formação de uma caverna depende do 
trabalho químico e mecânico das águas subterrâneas e propriedades 
físicas do terreno. Na formação de cavernas calcárias dois agentes 
atuam: os agentes químicos (90%) e os agentes físicos (10%). 

•  Principais características das cavernas: fatores climáticos constan-
tes no seu interior; zonas com luminosidades diferentes na entrada; 
ausência de luz (não ocorre fotossíntese nas regiões profundas); 
matéria orgânica proveniente dos habitats existentes na superfície 
do solo; organismos adaptados a essas características.

•  Nas cavernas, vivem desde organismos unicelulares até vertebrados.
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•  É possível utilizar a água das cavernas canalizando os cursos de 
água subterrâneos.

•  Grutas e cavernas se diferenciam pelos seguintes aspectos: caverna 
é o nome genérico dado a toda cavidade natural, independente 
de sua morfologia, que permita no mínimo a entrada de um ser 
humano adulto. Gruta é toda caverna de desenvolvimento prefe-
rencialmente horizontal superior a 20 metros.

•  Das cavernas podemos extrair o salitre e o guano, para uso agrícola. 
Mas é preciso ter muito cuidado para não abalar a estrutura e o 
equilíbrio das cavernas com escavações.

•  O morcego é o habitante mais conhecido da caverna. Ele dorme 
de cabeça para baixo provavelmente porque possui corpo e asas 
grandes, o que torna sua massa corpórea muito pesada. 

2. Depois, peça aos grupos que troquem informações sobre o que 
discutiram e levantaram. Anote no quadro as ideias que forem 
surgindo e continue perguntando se alguém tem algo a acrescentar 
sobre o que está sendo falado. 

3. Proponha, então, a leitura do livro. 

Do texto ao contexto

4. Depois da leitura do livro, peça aos alunos que façam um resumo 
oral da história. Todos devem contribuir e acrescentar as passagens 
que mais lhes chamaram a atenção: positivas ou negativas.

5. Este é um bom momento para tirar dúvidas e esclarecer os pontos 
que não foram compreendidos. Depois do resumo oral, peça aos 
alunos que apresentem suas dúvidas. Veja se eles próprios podem 
explicá-las. Acrescente informações necessárias.
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6. Retome a formação original dos grupos iniciais e oriente uma 
pesquisa, aproveitando os recursos da biblioteca, jornais, revistas, 
livros e Internet, com ênfase nos tópicos discutidos na primeira 
atividade. Ao longo da pesquisa, os alunos devem reunir recortes 
com notícias, ilustrações, quadros estatísticos, já pensando na 
montagem do jornal-mural.

 Grupo 1 – pesquisar o que é uma caverna; 
 Grupo 2 – pesquisar quais são as principais cavernas brasileiras;
 Grupo 3 – pesquisar a origem e formação das cavernas;
 Grupo 4 – pesquisar como é feito o turismo ecológico nas cavernas.

7. No final da pesquisa, marque um dia para que as dúvidas sejam 
discutidas em sala de aula. Além disso, relacione os principais 
pontos abordados.

8. Por fim, cada grupo pode escrever um pequeno texto relacionando 
os principais pontos da discussão, que será anexado aos dados 
coletados na pesquisa.

Montagem e apresentação do jornal-mural

9. Cada grupo deve reunir o material pesquisado sobre o seu tema 
– textos, ilustrações, fotos, desenhos e os textos escritos por eles 
mesmos – e selecionar o que vai ser usado na montagem do jornal-
-mural. Para isso, podem usar cartolina, cola e tesoura. Desenhos 
feitos pelos próprios alunos devem dar colorido e expressão ao 
trabalho, que, ao final, poderá ser exposto no pátio da escola ou 
outro lugar apropriado.
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