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Introdução

Atividades de auxílio ao docente desenvolvidas no 
programa de monitoria são de fundamental 
importância, pois atuam como um instrumento para 
melhoria do ensino de graduação. A interação entre 
professor, monitor e alunos possibilita um aumento 
considerável na produtividade acadêmica, uma vez que 
a presença do monitor favorece um melhor 
entrosamento professor-aluno e uma qualidade mais 
efetiva na relação dos agentes do processo educativo 
com o conhecimento [1].

O Programa de Monitoria da UFRPE tem como 
objetivo contribuir para formação acadêmica mais 
ampla e aprofundada do aluno monitor, aguçar seu
interesse pela docência, pesquisa e extensão, 
despertando no mesmo, noções do processo de 
ensino/aprendizado.
    Neste sentido, foi proposta, no plano de atividades 
do monitor da matéria Geologia, a preparação e 
apresentação de um seminário desenvolvido através de 
técnicas didáticas de planejamento de aula, a ser 
apresentado para uma das turmas que cursam as 
disciplinas da citada matéria.

Material e métodos

    A preparação do seminário teve início com a escolha 
pelo monitor de um dos temas abordados na matéria de 
Geologia, feita de acordo com a sua afinidade pelo 
assunto. A partir daí, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas sobre o tema selecionado na biblioteca 
da UFRPE, na biblioteca particular da professora
orientadora e através da internet, com objetivo de 
aprofundar os conhecimentos do monitor, tornando-o
apto para preparar desenvolver o tema selecionado.
    A partir da pesquisa bibliográfica sobre os conteúdos 
inerentes a matéria Geologia vários assuntos 
interessantes foram observados, tendo sido escolhido 
pelo monitor, para o seminário, o tema “Minerais de 
Argila”.

De acordo com o tema abordado, a disciplina e a 
turma para a qual o seminário seria apresentado foi 
selecionada.

    Em seguida, foi elaborado um plano de aula com os 
assuntos a serem abordados e o que se objetivava com 
os mesmos (Tabela 1). Esta atividade foi acompanhada 
de perto pela professora orientadora, tendo sido 
discutido aos pontos a serem explorados, como abordá-
los e técnicas de apresentação.

O plano de aula proposto foi entregue a professora 
orientadora antes da apresentação do seminário, para 
que este pudesse ser analisado como um instrumento de 
avaliação.
    Como forma de avaliar tanto o rendimento da turma 
como o desempenho do monitor, foi desenvolvido um 
exercício de fixação, contendo seis questões, sendo 
quatro de múltipla escolha e duas subjetivas. Esta 
avaliação foi feita através da média aritmética dos 
resultados obtidos pela turma, fazendo assim uma 
análise do desempenho dos alunos em relação ao tema 
explanado.

Resultados e Discussão

    A apresentação do seminário acorreu no dia 13 de 
Setembro de 2008, na turma de Agronomia do quarto 
período, das 13:00 às 15:00 horas, horário de aula da 
disciplina de Introdução a Ciência do Solo, ministrada 
pela professora orientadora.
    Após o término da apresentação, discussão e 
esclarecimentos de dúvidas foram distribuídos os 
exercícios de fixação entre a turma, composta por 
dezoito alunos. O exercício de fixação foi corrigido em 
sala, visando esclarecer eventuais dúvidas.

Posteriormente, de posse dos exercícios de fixação, 
foi calculada a média aritmética, que foi de 7,61, tendo 
sido considerada um desempenho bom.

Se levarmos em conta que um dos objetivos da 
proposta era a interação monitor-discentes, podemos 
considerar que a ação proposta foi uma inestimável 
experiência didática, onde o monitor amplia seus 
conhecimentos, adquiri maturidade docente, o que o 
estimula à carreira acadêmica.
    Através desse trabalho foi possível perceber o 
quanto é importante a participação no Programa de 
Monitoria da UFRPE como forma de complementar o 



aprendizado, preparando melhor o aluno para uma 
futura vida profissional.  
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Tabela 1. Plano de aula

Assunto/Tema: MINERALOGIA DO SOLO Duração: 2 horas

CONTEÚDO OBJETIVOS
I. Minerais do solo:
a) Primários  
b) Secundários

1. Conceituar e diferenciar os tipos de minerais;
2. Compreender a importância dos minerais primários e secundários no solo.

II. Alteração dos minerais 1. Observar a evolução/modificação dos minerais de acordo com a ação do 
intemperismo.

III. Silicatos:
a) Classe 
b) Distribuição na crosta terrestre  
c) Subdivisão 

1. Reconhecer as minerais da classe dos silicatos a partir de sua fórmula química;
2. Observar a distribuição/ocorrência dos silicatos na crosta terrestre;
3. Discernir as subclasses de silicatos.

IV. Filossilicatos:
a) Conceito  
b) Características 
c) Exemplos

1. Definir e caracterizar os filossilicatos;
2. Exemplificar filossilicatos.

IV. Minerais de argila: 
a) Formação
b) Características
c) Estrutura
d) Minerais de argila no solo

1. Observar os modos de formação e ocorrência dos minerais de argila;
2. Identificar as características e estruturas que diferenciam tipos de minerais de argila;
3. Reconhecer a importância dos minerais de argila no solo;
4. Discernir como os minerais de argila influenciam nas propriedades físicas e químicas 
e na fertilidade do solo.

V. Classificação dos minerais de argila:
a) Minerais amorfos
b) Minerais tipo 1:1
c) Minerais tipo 2:1 expansíveis
d) Minerais tipo 2:1 não expansíveis
e) Minerais tipo 2:2
f) Minerais Interestratificados

1. Identificar as características de cada tipo de mineral de argila;
2. Entender como eles influenciam nas características do solo.

VI. Alteração dos minerais de argila 1. Observar a evolução/modificação dos minerais de argila de acordo com o grau de 
intemperismo.

VII. Comparação mineralógica entre solos 
localizados na Zona da Mata e na Zona Semi-árida 1. Exemplificar a mineralogia de dois solos formados sob condições climáticas 

diferentes.
VIII. Importância dos minerais de argila 1. Reconhecer a importância dos minerais de argila do solo para as plantas.

IX. Óxidos:
a) Óxidos e hidróxidos de ferro
b) Óxidos e hidróxidos de alumínio

1. Tipos e características dos óxidos;
2. Reconhecer a importância dos óxidos para o solo;
3. Compreender como os óxidos influenciam nas propriedades do solo.
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Nome:...........................................................................................Turma:...................
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     1) Sabendo que a mineralogia sistemática possui 12 classes, qual a classe dos minerais de argila?
a) Carbonato
b) Fosfato
c) Silicato
d) Óxido
e) Sulfato
   
   2) Diferencie mineral primário de mineral secundário.

   3) Qual dos minerais de argila a baixo predomina nos solos da Zona da Mata?
a) Montmorilonita
b) Clorita
c) Vermiculita
d) Caulinita
e) Ilita

       4) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:
(1) Tipo 2:1                                                 (    ) Vermiculita
(2) Tipo 1:1                                                 (    ) Caulinita
(3) Tipo 2:2                                                 (    ) Clorita
                                                                    (    ) Montmorilonita

     5) Numere de 1 a 4 os minerais de acordo com o grau crescente de intemperismo:
(   ) Óxido
(   ) Mineral Primário
(   ) Montmorilonita
(   ) Caulinita

    6) Qual a importância da presença dos minerais de argila no solo para as plantas?

Figura 1. Exercício de Fixação.


