Eixo: Ciências
Faixa etária: 07 - 10 anos
Experimente com: Museu do Amanhã e Pacific Museum of Earth

Corrida Geológica
Material: Tabuleiro impresso, 1 dado, 6 pinos de diferentes cores.
A ideia dessa atividade é conhecer um pouco da história geológica da Terra através de eventos
naturais como a formação dos elementos, concentração de gases e processo evolutiva da vida
no planeta.
Alguém vai ganhar a corrida, mas tod@s vão sair ganhando com o jogo.

Largada

4,6 bilhões de anos atrás
O planeta ainda está em
formação. Está muito quente por
aqui, o chão é mole e é impossível
a presença de qualquer forma de
vida. Jogue outra vez e tente um
lugar mais agradável

Entramos num período de
transformações que têm a ver com
os animais que nos cercam. Os
períodos Triássico, Jurássico e
Cretários somam quase 200
milhões de anos.

A litosfera repartida continua em
constante movimento. A atividade
vulcânica incessante e o choque
entre continentes, sempre em
expansão e contração, dão origem
ilhas vulcânicas nos oceanos e a
grandes cadeias de montanhas nos
continentes

Pangeia, um dos megacontinentes
que já existiram, está em
transformação e dará origem às
formações continentais que
conhecemos atualmente.

Estamos terminando a era
paleozóica e os animais
exclusivamente terrestres, como
insetos (vertebrados e
invertebrados) e répteis já são
abundantes na Terra

A litosfera se partiu em alguns
pedaços, que se movem em
direções diferentes. A colisão
dessas partes está dando origem a
vulcões. Ande 1 casa pra não se
queimar

Alguns milhões de anos se
passaram e a Terra passou por
mudanças em sua temperatura.
Um resfriamento lento e gradativo
fez surgir a crosta terrestre e a
litosfera em toda a superfície
terrestre. Se prepare para as
novidades. Ande 1 casa.

No Triássico surgem os primeiros
mamíferos e no jurássico a vida
surpreende mais uma vez e
acontece uma explosão de
espécies de dinossauro. Pegue
carona nas primeiras aves e se
proteja andando 1 casa.

Animais anfíbios já se relacionam
com pequenos animais e plantas
terrestres. Novidades estão a
caminho. Ande 1 Casa

Os primeiros invertebrados
terrestres surgem, se relacionando
com as outras poucas formas de
vida fora do ambiente marinho

Há aproximadamente 425 milhões
de anos, surgem as primeiras
plantas terrestres.

Agora temos os primeiros
Seja bem vindo ao Cambriano, na A mudanças mais significativas
invertebrados e vertebrados, além
Era Paleozóica. A partir daqui tudo
até aqui foram as revoluções
de peixes. Cada um com sua
é muito dinâmico e a
químicas e o surgimento da
característica e ferramentas de
biodiversidade explode nos
vida. Foram alguns bilhões de
sobrevivência para ataque e
oceanos e rios. Daqui pra frente, anos com acontecimentos mais
defesa. A interação entre as
nada mais será como antes. Ande lentos. Fique uma rodada sem
formas de vida é complexa e a
jogar
3 casas
evolução é constante.

De 200 a 300 mil anos atrás a
65 milhões de anos atrás um
Seja bem vindo ao Cenozóico,
Estamos na última glaciação
espécie homo-sapiens surgia para
meteoro nos atingiu e
Cerca de 30 milhões de anos
nossa era. Em 65 milhões de anos
extrema, ocorrida a 2,5 milhões
se adaptar ao planeta de uma
influenciou na extinção dos
atrás surgem os primeiros
o planeta passou por processos de
de anos atrás. Esse fenômeno
forma incrivelmente diferente das
dinossauros e outras formas de
primatas da subordem Símios e
resfriamento e aquecimento,
exterminou muitas das espécies
vida, dando fim ao cretáceo.
Antropóides, antepassados de
demais. Acredita-se que essa
abrindo caminho para o
existentes na Terra, dando
Você não tem muito o que fazer
todos os primatas modernos,
espécie prenuncia uma nova era
origem a novos processos
surgimento, explosão e expansão
aqui. Mate saudades voltando 2
incluindo o homo-sapiens.
ou período geológico: o
evolutivos
de muitas espécies de mamíferos.
casas
Antropoceno

Formas mais simples,
unicelulares, são comuns na
Terra neste momento. Nosso
ancestral comum mais recente,
do qual todas as formas de vida
no planeta descende já é uma
realidade.
Mais uma revolução está a
caminho. Se prepare para sair
do meio marinho. Talvez você
continue precisando de uma
certa concentração de água
para sobreviver. Ande 1 casa e
conheça um novo planeta

Mais de 1 bilhão de anos se
Os vapores dágua deram origem às passaram desde o início de nossa
primeiras chuvas. Longos períodos
viagem. O planeta apresenta
chuvosos estão dando origens a condições perfeitas ao surgimento
rasos oceanos. Se proteja da chuva
das formas primitivas de vida.
andando 2 casas
Todas as formas de vida
descendem dessas criaturas.

Asteróides atingindo o planeta a
todo momento. Esses asteróides
estão cobertos de gelo e isso,
aliado às condições climáticas,
pode trazer novidades para a
Terra.

O resfriamento fez com que a
Terra expeliu gases e vapor
d'água. Isso colaborou com a
concentração de certos gases e
assim teve início a formação da
atmosfera. Os gases são
venenosos. Ande 1 casa.

Aproveite a vista pra ver as
primeiras rochas se formando.
Possivelmente são resultado de
atividade vulcânica.

Chegada

