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CÉLULAS! Lembra-se delas?
Da mesma forma que uma casa é formada por tijolos,
nosso corpo é formado por células!

Parede do
intestino
delgado

casaeimoveis.uol.com.br

Alimento
digerido

Tubos
cheios de
sangue
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Células
musculares

- 5º Ano

Vimos, no material pedagógico anterior, que os
alimentos, somente depois de transformados em
pedaços bem pequenos, é que passam para o
sangue e são levados para as células.

http://www.sobiologia.com.br/figuras/Histologia/musculo_estriado.jpg

Você sabe por quê?
Porque somente após a absorção dos alimentos é que as células recebem os nutrientes contidos nos alimentos.

CIÊNCIAS

Você está alimentado? Já aprendemos que a digestão acontece em várias etapas e permite que o corpo aproveite
os nutrientes que estão contidos nos alimentos. Só depois que os nutrientes passam para o sangue podemos dizemos
que estamos alimentados (nutridos).

Coordenadoria de Educação

Seu corpo saudável!

Nosso corpo tem muitas células e elas podem ser diferentes.
A imagem acima mostra as células musculares.
Pergunte ao seu Professor ou veja no material pedagógico do bimestre anterior outros tipos de células.
Escreva aqui as que você encontrou.
__________________________________________________________________________________________
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pequenoscientistassanjoanenses.
wordpress.com

laboratorioctpmnsv.blogspot.com

As células não são encontradas apenas no nosso corpo. Outros seres vivos também são formados por células!!
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canstockphoto.com.br

pequenoscientistassanjoanenses.w
ordpress.com

descobertacientifica.blogspot.com

As células da bochecha, se
observadas ao microscópio,
são vistas como demonstra
a figura ao lado.

Se for utilizado o corante azul
de metileno, elas podem ser
vistas assim, como na figura
abaixo e ao lado.

- 5º Ano

Ao olhar, através de um microscópio, podemos ver células, como, por
exemplo, as da bochecha. Elas são tão pequenas que não conseguimos ver
apenas com os nossos olhos. Só podemos ver com o auxílio de um microscópio.

Por que eu não
vejo nenhuma
célula do meu
corpo?

CIÊNCIAS

CÉLULAS

4

clipart

O Professor descasca uma cebola e, com a unha ou
com uma pinça, retira um pedaço bem fino. Depois,
coloca sobre a lâmina de vidro. Em seguida, pinga uma
gota de azul de metileno e cobre com outra lâmina menor
(lamínula). O excesso de corante deverá ser limpo com
papel absorvente.

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar
com a participação do seu
Professor ou de um adulto.
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Vamos observar as células de outros seres vivos?
Com a ajuda de seu Professor,
você pode ver as células da casca da cebola por meio
de um microscópio.

Observe, agora, ao microscópio. O que você vê?
Desenhe e anote o que observou.
Você também poderá ver células de cebola neste site:
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- 5º Ano

http://pequenoscientistassanjoanenses.wordpress.com/2010/02/11/as-celulas-ao-microscopio/
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Células vegetais
Células do sangue

Somos, portanto, parecidos com outros seres vivos. Somos feitos de células. Nós somos formados pelos
nutrientes que comemos.
O que as células têm a ver com isso?
Quando nos alimentamos, nossas células é que recebem os nutrientes.

Coordenadoria de Educação

aprovadonovestibular.com

croms.org.br

Células em todos os corpos!

Os carboidratos, proteínas e vitaminas que nosso corpo recebe são transportados para as células. Esse é o
objetivo final da digestão: manter as células nutridas. Cães, gatos e pombos fazem a digestão dos alimentos que
comem de maneira semelhante a nossa.
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Graças a essa transformação, é possível retirar
dos alimentos os ______________________________
______________________ que passam para o
sangue.
Os cães, gatos, lagartos e outros seres vivos
também são formados por _________________.

henrikossauros.blogspot.com

Cachorro

Assim como nós, também os outros animais
comem. Os alimentos são transformados pelo sistema
_________________.
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animais.culturamix.com

Gato

nas figuras ao lado e

CIÊNCIAS

peteamigos.com.br

Observe os animais,
complete as frases.

Os nutrientes que estavam nos alimentos e
passaram para o sangue devem chegar até a cada
uma das _____________________ do corpo.
Lagarto
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Nosso corpo possui diferentes tipos de células para realizar diferentes
atividades. Os músculos, por exemplo, têm células diferentes das que formam os
ossos. Isso acontece porque as formas das células são apropriadas para a função
que realizam no corpo.

canstockphoto.com.br

Cadê o feijão
que eu comi?

Vamos ver se você consegue fazer essa relação? Encontre a célula correta
para cada caso citado, fazendo as correspondências:

biomania.com.br

Célula muscular

- 5º Ano

Esta célula possui
prolongamentos que
funcionam como fios para
transmitir mensagens.
Esta célula é
organizada sem deixar
espaço entre ela e a
célula vizinha. Protege
e cobre o corpo.
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Célula que forma o nervo.

Célula que forma os ossos.

Esta célula, com
forma alongada,
estica e encolhe para
realizar movimentos.

Célula da pele

CIÊNCIAS

sistema-locomotor.blogspot.com

cienciasnaturalesonline.com/
sistema-locomotor.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

A célula se nutre e quem ganha é o corpo todo que passa a ficar mais saudável!

Esta célula possui
cálcio para formar
um material duro e
resistente.
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São as células que formam todos os órgãos do SISTEMA DIGESTÓRIO e todos os órgãos do nosso corpo.

Células formam
o estômago.

O estômago faz parte do
SISTEMA DIGESTÓRIO.

CIÊNCIAS

- 5º Ano

smartkids.com.br

Nós vamos conhecer outros órgãos e sistemas
importantes para o funcionamento do corpo. Todos
eles, é lógico, são formados por células também.

3º BIMESTRE / 2012

Ele é formado por vários órgãos como o estômago e os intestinos.
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Você se lembra do estudo do SISTEMA DIGESTÓRIO?

8

Quando pensamos no funcionamento do nosso corpo, lembramos de coisas que precisamos fazer todo dia e
de outras que precisamos fazer toda hora.

Logo que você acorda, o que você faz?
http://butterflyflyes.blogspot.com.br

________________________________
________________________________
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Vamos refletir sobre o que nosso corpo precisa fazer diariamente:

Em seguida, você vai para a escola?
conversinhademae.blogspot.com
freewebs.com

________________________________
________________________________
________________________________
acordando

________________________________
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__________________________________________________________________________
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freewebs.com

1 – Agora, observe o que acontece com o seu corpo, logo depois que você correu ou brincou
bastante. Você se cansou? Transpirou? Sentiu sede?

clipart

Na escola, você vai estudar, brincar com seus amigos, e o que mais?
Conte para os seus colegas e para o seu Professor.

- 5º Ano

vestindo-se e indo para a escola

__________________________________________________________________________
2- Por que você acha que isso acontece?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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mundoeducacao.com.br

Existe um entra e sai de ar o tempo todo no nosso corpo. Esse entra e sai do corpo, nós
conhecemos como respiração.

2- Sua respiração é longa e profunda?
___________________________________________________________________________________
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1- Você está respirando devagar ou rápido?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Onde vai parar o ar que entra no seu corpo? Que passeio é esse que ele realiza? Quando o ar sai
de nosso corpo, ele está voltando de onde? Pare por um momento e sinta sua respiração,
tranquilamente... Inspire e expire bem devagar. Agora, responda.

CIÊNCIAS

marisa-shiroto.blogspot.com

E o ar? Como o ar chega até nós?
O ar tem o seu próprio caminho!
Se o alimento passa para o caminho do ar,
ao invés do caminho da digestão,
nós engasgamos.
Mas que caminho será esse?
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RESPIRAÇÃO

3- Você está respirando pela boca ou pelo nariz?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Inspiração
smartkids.com.br

Agora, respire fundo novamente. Deixe o ar entrar lentamente dentro
de você e sair lentamente também. Quando você inspira, o ar entra em
seus pulmões. Quando você expira, o ar sai de seus pulmões.
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RESPIRAÇÃO

Expiração

E por que espirramos?

clipart
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veja.abril.com.br

marconipimenta.com

Se você já viu uma cena assim, diga onde e o que viu.

Já pensou em toda essa fumaça no ar?

- 5º Ano

E já viu, alguma vez, o ar da cidade assim?
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Você já viu carros soltando fumaça dessa maneira?

Nenhum nariz resiste!

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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forum.mundofotografico.com.br

Você já viu a poeira do ar, como na figura abaixo?

Essa poeirinha entra no nosso nariz, sem
percebermos. Por sorte, o nariz tem pelinhos que
seguram a poeira e tem também muco que serve para
deixar a poeira grudada antes de chegar aos pulmões.

Pelos do nariz

Lembre-se de realizar a
higiene do nariz diariamente,
de manhã, após lavar o rosto
e escovar os dentes!

Você sabe o que é a meleca?
Pesquise para descobrir:
http://diariodebiologia.com/2011/02/por-que-temos-meleca-no-nariz/
clipart

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=27811

CIÊNCIAS

mytho.com.pt

O espirro é uma ação para proteger o corpo.
Quando espirramos, expulsamos a poeira que está
acumulada nos pelos.
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higienepessoal.pbworks.com

Você achava que os
pelinhos de seu nariz
eram só enfeite?
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Não precisa um ar tão poluído para provocar o espirro.
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Por que espirramos?

REGISTRANDO...
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

clipart

Anote aqui o que descobriu.
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O desenho abaixo mostra as partes do nosso corpo que estão envolvidas no
entra e sai do ar em nossos pulmões.
O nariz e a boca funcionam como locais para a entrada e a saída do ar. O
melhor é o ar entrar sempre pelo nariz. Você já sabe o porquê!
Depois de passar pelo nariz, o ar segue pela traqueia e chega até aos
pulmões esquerdo e direito. Para a saída, o ar realiza o trajeto contrário para ser
eliminado do corpo.
Observe que, bem abaixo dos pulmões, encontramos o diafragma.

Coordenadoria de Educação

clipart

O caminho do ar
O diafragma é
um músculo.
Quando inspiramos,
o diafragma se abaixa
e as nossas costelas
se afastam e assim
o ar entra até os
nossos pulmões.
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infoescola.com
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afh.bio.br

- 5º Ano

SISTEMA RESPIRATÓRIO

Quando expiramos, o diafragma sobe e
nossas costelas voltam para o lugar. Assim, o ar
sai dos nossos pulmões.
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Você vai precisar de
• uma garrafa PET com tampa;
• três bexigas (bolas de soprar);
revistaescola.abril.com.br

• um elástico;
• fita gomada;
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Vamos montar um experimento, representando a entrada e a saída de ar dos
nossos pulmões e a importância do diafragma.

• três canudos.

2- Feche o fundo da garrafa com uma bola de soprar. Para ficar bem fechado, você pode usar um elástico ou
passar fita gomada na bola de soprar e prendê-la bem na parede da garrafa.
2- Encaixe os canudos e passe fita gomada para que eles fiquem bem presos.
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1- Peça ao seu Professor ou a um adulto que corte a garrafa PET . Observe a figura, já com a garrafa cortada.

CIÊNCIAS

Como montar o seu modelo

- 5º Ano

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar
com a participação do seu
Professor ou de um adulto.

3- Prenda uma bola de soprar, também, no final dos dois canudos.
4- Peça ao seu Professor para fazer um furo na tampa. Passe o canudo dentro do furo. Mais uma vez, passe fita
gomada entre o canudo e a tampa para que não fique nenhuma parte aberta.
Se tudo estiver bem fechadinho, seu modelo funcionará perfeitamente!
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Utilize o modelo de pulmão que você montou e resolva as seguintes questões:
1- Complete a coluna com os números apresentados.

revistaescola.abril.com.br

2

COLUNA

3
afh.bio.br

(

) diafragma

(

) pulmão

(

) traqueia
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Quando ___________, o
__________ sobe e os
nossos ___________ se
__________.

revistaescola.abril.com.br

revistaescola.abril.com.br

Quando___________, o
__________ desce e os
nossos____________se
enchem de _______.

clipart

2- As figuras abaixo representam os movimentos da inspiração e da
expiração. Observe as figuras e complete os textos.

- 5º Ano

1
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E depois que o ar chega aos pulmões, para onde ele vai?

Se pudéssemos ver dentro de nossos
pulmões, veríamos assim!
Esse desenho
representa um
vaso sanguíneo.
O sangue circula
dentro dos vasos
sanguíneos.

CIÊNCIAS

O OXIGÊNIO passa dos
alvéolos para dentro do sangue.
O
sangue
transporta
o
OXIGÊNIO para todas as células
do corpo.
As células recebem o
OXIGÊNIO e devolvem o GÁS
CARBÔNICO, que volta para os
pulmões, para sair do corpo.
A respiração é fundamental. Todos os
seres vivos do planeta respiram para viver.
OXIGÊNIO: passa dos
pulmões para o sangue.
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A parede dos alvéolos é tão
fininha que o OXIGÊNIO e o
GÁS CARBÔNICO conseguem
passar através dela.

http://static.infoescola.com/wpcontent/uploads/2010/04/hematose-pulmonar.jpg
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http://dicasdeciencias.files.wordpress.c
om/2008/09/trocas-gasosas.jpg

Nossos pulmões são divididos em várias bolsinhas que até
parecem um cacho de uvas. As bolsinhas são chamadas de
alvéolos pulmonares e são feitas de pele bem fininha. Cada um
desses alvéolos está em contato com um tubinho de sangue.

Coordenadoria de Educação

O troca-troca de ar nos pulmões

GÁS CARBÔNICO:
passa do sangue
para os pulmões.
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O troca-troca de ar nos pulmões
Coordenadoria de Educação

Coloque uma de suas mãos no centro de seu peito, um pouco voltada para o lado esquerdo e pressione.
Você poderá sentir seu coração batendo. O coração funciona como uma bomba. As batidas do coração
empurram o sangue para dentro do nosso corpo. O sangue circula dentro dos vasos sanguíneos. Dessa forma,
o sangue chega a todas as células.
O OXIGÊNIO, que chega aos pulmões, passa para o sangue. Os vasos, que estão em volta dos alvéolos
do pulmão (bolsinhas) têm uma pele muito fina e deixam o OXIGÊNIO passar. Ele se liga nas células vermelhas
do sangue e, dessa forma, é levado para todo o corpo.
A figura abaixo é uma representação do OXIGÊNIO sendo transportado pelas células do sangue.

OXIGÊNIO

VASO SANGUÍNEO
COM PAREDE FINA

As células do sangue também
levam o GÁS CARBÔNICO
de volta aos pulmões.

CIÊNCIAS

ALVÉOLO

GÁS CARBÔNICO

OXIGÊNIO
GÁS CARBÔNICO

thelin.net

CÉLULAS
VERMELHAS
DO SANGUE
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Modificado de:atlas.centralx.com.br

OXIGÊNIO
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Escreva ao lado das figuras abaixo o que está causando a poluição do ar.

Na rua em que você mora ou perto de
sua escola tem muitas árvores ou não?
Vamos observar e contar para os colegas.
Com a ajuda do seu Professor,
monte um mural, mostrando como é e
como você gostaria que fosse. Escreva, no
final, o que podemos fazer para mudar o
bairro onde você mora.
oglobo.oglobo.com

portalescolar.net

A saúde humana é afetada
pela poluição do ar.
Moradores de cidades muito
poluídas costumam ter
problemas respiratórios.
Pesquise mais:
http://www.brasilescola.com/biologi
a/saude-poluicao-atmosferica.htm

Professor, você encontrará mais em:
http://www.nossasaopaulo.org.br/port
al/node/710
http://www.feiradeciencias.com.br/sal
a02/02_100.asp
http://www.iq.ufrgs.br/aeq/html/public
acoes/matdid/livros/pdf/poluicao.pdf
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O ar do planeta é fundamental para nós,
seres vivos. A poluição do ar traz inúmeros
problemas para nós e para o planeta.

Nossa cidade tem vários parques e
áreas naturais que ajudam a combater a
poluição do ar. As árvores da cidade estão,
silenciosamente, ajudando a melhorar a
qualidade do ar. Tem algum parque ou
área natural perto de sua escola?
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agreetec.com.br

Se o ar estiver poluído, nossa saúde
será afetada. Um dos problemas graves,
resultante da poluição, é o aumento de casos
de asma, principalmente nas grandes cidades.

Um lugar no RIO!

- 5º Ano

Nosso SISTEMA RESPIRATÓRIO entra
em contato com o ar onde estivermos.

CIÊNCIAS

O ar que respiramos

A poluição do ar precisa diminuir!
Pesquise sobre estudos realizados
para a diminuição da poluição
dos carros.
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/ec
ologia-em-quatro-rodas/
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Nariz e tubos respiratórios
são forrados por estruturas
que se assemelham
a pelinhos.
Pelos das células
musicaeadoração.com.br

fisica.cdcc.sc.usp.br

Células que forram o
sistema respiratório.

O nariz e os tubos, que levam
o ar aos pulmões, são forrados por
células que produzem muco e que
possuem pequenos pelos. O muco
serve para grudar poeiras e
micróbios do ar nos pelinhos. Os
pelinhos têm a função de empurrar o
muco, juntamente com a poeira e
micróbios, para fora do corpo o
tempo todo. Tudo isso é proteção
para que a contaminação não
chegue aos pulmões.
Alguns
poluentes do ar paralisam esse
sistema de proteção dos pulmões.
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SISTEMA RESPIRATÓRIO
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O ar poluído pode trazer vários problemas: dificuldade de respirar, tosse, pode também agravar os
males do coração e as doenças respiratórias. As crianças podem desenvolver asma e outros problemas
respiratórios.
Quando o ar está muito poluído, várias pessoas sentem ardência nos olhos, na garganta e no nariz. Muitas
pessoas tossem ou lágrimas são produzidas. Elas são reações do corpo à poluição do ar.

CIÊNCIAS

O ar poluído e a nossa saúde.

Coordenadoria de Educação

O ar que respiramos
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O ar que respiramos
Coordenadoria de Educação

Não somos apenas nós que sofremos com o ar poluído!
Plantas e animais também sofrem quando o ar não possui condições saudáveis.

Até as plantas respiram!!!
Você sabe por onde
elas respiram?

brasilescola.com

ESTÔMATO

É possível ver estômatos com um
microscópio. A abertura é protegida por duas
células-guarda que estão em volta e que regulam
sua abertura ou fechamento.
ABERTURA DO ESTÔMATO
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CÉLULAS-GUARDA
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paradaviva.com

As plantas respiram por meio
dos estômatos. Os estômatos
ficam na parte de baixo das
folhas.

CIÊNCIAS

As plantas podem ficar cobertas de poeira como na figura abaixo.

clipart

O que você vê na imagem das folhas acima?
_______________________________________________________________________________________
O que você pensa a respeito do problema causado às plantas que ficam com as folhas cobertas de poeira?
_________________________________________________________________________________________
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____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Raposa-do-Ártico

E nós, seres humanos,
podemos ser afetados?
As mudanças que afetam
os demais seres vivos também
nos afetarão. As temperaturas e
as chuvas podem mudar. Alguns
lugares podem ficar mais secos.
A quantidade da água dos rios e
dos mares pode mudar. A
agricultura é afetada e podem
ocorrer mais incêndios em
algumas florestas.
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Animais que só vivem em
ambientes quentes se espalham
mais. É o caso de mosquitos que
estão subindo montanhas porque
elas estão degelando e ficando
mais quentes.
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Existem animais que já viveram
na Terra e desapareceram. Não
se tem certeza, mas o clima
pode ter sido a causa da
extinção
dos
dinossauros,
como mostra a figura acima.
planetaemsuasmaos.blogspot.com

Como esse animal ao lado pode
ser afetado?

freemosquitoringtone.org

cienciabiologicaenatureza.blogspot.com

maesso.wordpress.com

A época da reprodução de
muitos animais é controlada pelo
calor.
Assim, se faz mais, ou se faz
menos calor, esses animais não
conseguem ter filhotes! Esse tipo
de animal, portanto, pode até
desaparecer!

altamontanha.com

Um dos problemas da poluição do ar é o AQUECIMENTO GLOBAL. Alguns
gases, que estão aumentando no ar, impedem o calor de sair do planeta. Assim a
Terra vai ficando mais quente, afetando todos os seres vivos, cada um de uma forma
diferente. Vamos ver alguns casos com animais?

CIÊNCIAS

O ar que respiramos e a temperatura do planeta

Coordenadoria de Educação

AQUECIMENTO GLOBAL
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Coordenadoria de Educação

Complete o texto abaixo, utilizando as palavras que são vistas ao lado da lupa.

gás carbônico
brasilmedia.com

http://3.bp.blogspot.com/_MqjE2JBh4o/SiHn2RcWGtI/AAAAAA
AAACE/mKEC8nHEEY/s400/lupa+blog.jpg

A minhoca é um caso
interessante. O ar atravessa
diretamente pela sua pele
que é bem fininha. A
minhoca não possui pulmão,
tubinhos ou outra parte
especial do corpo para
receber o ar.

- 5º Ano

3º BIMESTRE / 2012

Por que a pele, que forma os nossos pulmões, deve
ser bem fininha? Leia o texto sobre a pele da minhoca.
Pesquise em livros e textos. Pense em uma possível
explicação. Escreva abaixo a sua resposta. Seu Professor,
como sempre, vai auxiliá-lo.

Vários animais não
possuem pulmão. É o caso
dos insetos, que possuem
uns tubinhos que levam o
ar para todo o corpo. É o
caso dos peixes que
possuem brânquias, além
de outros animais.

CIÊNCIAS

Quando ____________, o ar chega até nossos pulmões, mas não para aí seu
caminho dentro de nós. Nos pulmões, o ___________ passa para nosso sangue e
chega a todas as _______________ que formam o nosso corpo. Das células, sai um
outro material que produzimos dentro de nós, o _________________. O gás carbônico
passa para o ________________ e volta até os nossos pulmões e sai do nosso corpo
pela _____________.

Animais sem pulmão?
É possível?

22

PISTAS!
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9
GcRecldcBKEc5OrmwDZk56dWS9AJ6k3
V6UGuxYJPU

clipart

dentro da água?
http://www.infoescola.com/peixes/branquias/

Anote tudo o que você descobriu sobre a
respiração dos peixes.

BRÂNQUIAS

Mergulhe um pincel dentro d’água. O que
você vê? _________________________________
____________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

- 5º Ano

Você vai entender isso bem melhor se fizer uma
observação muito simples com pincéis.

Agora, retire da água. O que aconteceu?
___________________________________________
clipart

http://cadernoescolar.com/wp-content/uploads/2010/10/desenho-de-folha-pautada-e-lapis.jpg

Os peixes não possuem pulmões, mas guelras
ou brânquias que estão indicadas na figura acima.
Quando os peixes estão dentro da água suas
brânquias se abrem. Fora da água, as brânquias se
fecham como um pincel molhado.

CIÊNCIAS

Por que o peixe só respira

Coordenadoria de Educação

Vamos ampliar nossos conhecimentos?
Que tal sabermos um pouco mais sobre a respiração de outros animais?

Pronto! Você percebeu, por meio da atividade
com um pincel, como funcionam as brânquias!
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piscateca.blogspot.com

O sangue circula por todo o nosso corpo.
Da pontinha do seu nariz
até a ponta do seu pé!
Da sua cabeça ao dedo mindinho,
o coração é responsável por manter
nosso sangue circulando.
Se fizéssemos uma radiografia do nosso corpo
para ver por onde o sangue circula,
ficaria semelhante à figura ao lado.
Nessa radiografia, podemos ver que,
ligado ao coração, existe uma rede de tubos.
Esses tubos são chamados
de vasos sanguíneos.
No interior dos braços e das pernas,
há diversos vasos sanguíneos,
mas eles estão por todo o corpo.

O coração está
localizado em
nosso peito entre
os pulmões. Ele
fica um pouco
mais para a
esquerda.

3º BIMESTRE / 2012

Você já sabe? Sua explicação é parecida com a que está aqui embaixo?

CIÊNCIAS

Para que todos os nutrientes cheguem até as células, que formam nossos músculos, os nutrientes tiveram
que passar do intestino para o sangue. Mas como esses nutrientes chegaram até seu braço? E o oxigênio, que
passa do pulmão para o sangue, como chega em todo o corpo?

- 5º Ano

Coordenadoria de Educação

Viajando pelo sangue através da CIRCULAÇÃO…

24

3º BIMESTRE / 2012

Esta figura mostra um
coração. Ele tem o
tamanho aproximado ao de
sua mão fechada.

- 5º Ano

Esta figura mostra o interior de
um coração. As setas mostram
o caminho do sangue, entrando
e saindo do coração.

CIÊNCIAS

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXW
H6H7Pl8uttsLh7qBCv9RFc4VHtioC9A1VPvv

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQA6YhCzawTZQd2EsGPsrgR5t5wTSoqtFym4xW3bM6WvMe5zQE5Q

Nosso coração é um músculo especial e muito forte! Ele é oco por dentro. Ele tem quatro
partes vazias, que são as suas cavidades por onde o sangue entra e sai sem parar.

Coordenadoria de Educação

CORAÇÃO

Nosso corpo tem quase 5 litros de sangue e todo ele passa pelo coração em apenas um minuto! Você
pode imaginar que, quando o sangue chega ao coração, ele é logo bombeado para fora?

25

Sentindo o sangue correr…..
Coordenadoria de Educação

clipart

Outra forma de perceber os batimentos cardíacos.
http://doencas.net/wpcontent/uploads/2009/06/m
edir-pulso.jpg

Vamos escutar os batimentos cardíacos? Seu
Professor vai auxiliá-lo como sempre.
Você pode pegar um copo plástico transparente e
colocá-lo perto do coração de um amigo ou amiga.Você
escutará bem melhor o “tum – tum” que ele faz.

Lembre-se de que 1 minuto tem 60 segundos!

• Número de pulsações em 15 segundos…
________________________________
• Número de pulsações em 1 minuto...
______________________________

- 5º Ano
clipart

REGISTRANDO...

CIÊNCIAS

data:image/jpg;base64

Coloque os dedos indicador e médio na base do seu
pulso. Aperte com os seus dedos o local até sentir o
sangue pulsar. Conte as
pulsações
durante 15
segundos. Você pode dizer quantas pulsações ocorrem
em 1 minuto?

3º BIMESTRE / 2012

Você pode tentar contar quantas vezes escutou o
coração bater em 30 segundos?

Multiplique
o resultado
por 4!
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abaixo para completar o texto.

ALIMENTOS

Coordenadoria de Educação

Agora, vamos refletir sobre o que já estudamos e responder a algumas questões, utilizando as palavras

GÁS CARBÔNICO

OOXIGÊNIO
VASOS
SANGUÍNEOS

3º BIMESTRE / 2012

O sangue circula dentro dos _______________________ e leva materiais muito importantes para todas
as partes do nosso corpo. Os __________________ atravessam o intestino delgado e são levados pelo sangue.
Já o________________ chega ao sangue porque atravessa a parede fininha dos nossos pulmões. Ao contrário, o
__________________________ chega aos pulmões pelo sangue, atravessa a parede dos pulmões e sai do
nosso corpo. O _________________ é um músculo que se contrai e relaxa. Com isso, impulsiona o
__________________ para a circulação.

- 5º Ano

SANGUE

CIÊNCIAS

CORAÇÃO
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mais rápido!
O

coração

quando
clipart

REGISTRANDO...
Anote aqui tudo o que aconteceu!

Seu Professor vai, primeiro, ouvir você e seus
colegas. Em seguida, todos anotarão juntos.

bate

corremos,

mais

rápido,

porque

nosso

corpo precisará de mais oxigênio
para as células respirarem.
O sangue deverá circular mais
rápido para suprir a necessidade de
oxigênio para as células.

3º BIMESTRE / 2012

Seu coração começou a bater

- 5º Ano

Lembra do que você fez para ouvir o coração?
Vamos repetir agora, enquanto estamos
parados. Não deixe de anotar!

http://cadernoescolar.com/wp-content/uploads/2010/10/desenhode-folha-pautada-e-lapis.jpg

Vamos fazer alguns exercícios e observar se
sentimos modificações em nosso corpo.
Seu Professor vai orientar a atividade!

CIÊNCIAS

clipart

Que tal uma corridinha agora? Depois de correr por 5 minutos,
escute, novamente, as batidas de seu coração e anote!
O que aconteceu?

Coordenadoria de Educação

E se começarmos a correr?
O que acontece?

28

Vamos observar os ossos que existem no
nosso corpo?

Coordenadoria de Educação

Primeiro, feche os olhos e toque na sua cabeça.
Como são os ossos da cabeça? Veja se acertou!
CABEÇA:
________________________________________________
________________________________________________
COLUNA:
________________________________________________
________________________________________________
COSTELAS:
________________________________________________
________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

Cuidado para que, nesse corre-corre,
ninguém caia e quebre um osso!

Toque
nas partes do seu corpo,
indicadas
abaixo. Desenhe, em seguida, como você imagina que
são os ossos .

- 5º Ano

O oxigênio, que vem pelo sangue, precisa
chegar mais rápido às células dos músculos e o
coração “bate’ mais depressa para que o
oxigênio chegue até as células.

Cabra-cega dos ossos!

CIÊNCIAS

Já vimos que, em determinadas situações,
sua circulação ficou mais rápida. Quando
corremos ou fazemos outro exercício físico, os
músculos precisam de mais oxigênio e
alimento. Afinal, eles se esticam e se contraem
e acabam gastando mais energia.

clipart

E por falar em movimento…..
Vamos conhecer um pouco sobre os nossos ossos e músculos?

DEDO DO PÉ:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Esta imagem vai auxiliar você a verificar se acertou a cabra-cega dos ossos!

3º BIMESTRE / 2012

Este é o
fêmur. Observe
como ele é
longo!

- 5º Ano

Observe os
pequenos ossos
que formam as
nossas mãos.

Estes são os ossos
que formam as
costelas! Elas
protegem nossos
pulmões e o nosso
coração.

CIÊNCIAS

Nossa coluna é
formada por vários
ossos, conhecidos
como vértebras.

Nosso corpo tem muitos ossos!
Uma pessoa adulta tem pouco mais
de 200 ossos.
É fácil você perceber que seus
ossos são diferentes no tamanho.
Você pode sentir o osso que
forma sua canela. Nossa, como é
comprido! Mas ainda temos um osso
maior. Ele se chama fêmur e forma a
nossa coxa.
Já se apertarmos os nossos
dedos das mãos, podemos perceber
que cada dedo tem três ossos
pequenos. Desta forma, você pode ir
sentindo as diferenças existentes
nos ossos do nosso corpo.

Coordenadoria de Educação

clipart

Estes ossos
protegem nosso
cérebro! Eles são
curtos e meio
achatados.

Volte à pagina anterior e veja os desenhos que você fez. São parecidos?
Volte a tocar as mesmas partes do corpo e imagine agora a forma correta.
http://dicadeouro.com/ciencias%20e%20biologi
a/conteudos/Testes/esqueleto_humano2.gif

Os ossos são muito resistentes e estão forrados por outras células para
protegê-los.
Para que possamos nos movimentar, os ossos estão ligados aos músculos
do corpo.
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Seu Professor vai realizar, com a sua ajuda, a seguinte experiência. Você vai precisar de
algumas amostras de esqueletos:
- ovo cru inteiro, cujo esqueleto é a casca;
- osso de galinha (já cozido, pois é mais fácil remover a carne);
- concha de mexilhão ou outra qualquer.
clipart

O Professor vai colocar, cada um, em um copo separado para que fiquem mergulhados em

Coordenadoria de Educação

Nossos ossos são duros e resistentes! Isto porque, entre as células dos ossos, existem sais minerais como o
cálcio que dão dureza aos ossos. Estes sais minerais também existem nas unhas, nos dentes. Quando comemos e
bebemos leite, manteiga, iogurte, ovos, peixe e vegetais, ingerimos sais minerais.

vinagre como na figura abaixo. É importante que deixe agir por 48 horas (dois dias).

REGISTRANDO...

OBS.: Muito cuidado ao pegar o ovo depois das 48h.
Deixe tudo por conta de seu Professor.

Copos contendo vinagre e ovo de
galinha, osso de galinha e concha.

3º BIMESTRE / 2012

Qual foi a ação do vinagre sobre as partes duras (osso)
que foram testadas?

- 5º Ano

pequenoscientistassanjoanenses.wordpress.com

O que aconteceu?

CIÊNCIAS

Anote o que você viu após 48h.

clipart

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar
com a participação do seu
Professor ou de um adulto.
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CIÊNCIAS

- 5º Ano

Pesquise na internet e pergunte ao seu Professor por que isso acontece.

Pesquise nesse endereço:

3º BIMESTRE / 2012

Viu algumas bolinhas de ar em volta dos ossos?

Coordenadoria de Educação

Você notou alguma coisa dentro do copo, durante o tempo do experimento?

clipart

Vamos continuar anotando?

http://pequenoscientistassanjoanenses.wordpress.com/2009/11/10/esqueletos-em-vinagre/

Produção de gás (bolhinhas) em volta do ovo.

32
pequenoscientistassanjoanenses.wordpress.com

Coordenadoria de Educação
3º BIMESTRE / 2012

Mantém a sustentação
do corpo.
Osso da coluna.

- 5º Ano

Permite pegar objetos.
Osso da mão.

CIÊNCIAS

http://www.webciencia.com/11_24coluna.gif

http://t1.gstatic.com

O mais longo e forte
de todos os ossos.
Osso da coxa (fêmur).

Fêmur

http://www.freewebs.com

Você já viu que nossos ossos são diferentes. Agora, vamos relacionar os ossos apresentados abaixo.
Faça uma seta ligando o osso às suas características.

Agora, responda. Quantos ossos a coxa possui? ______________

33

mais resistentes. Tomar sol diariamente também é muito importante para a saúde dos ossos.
Pesquise sobre os problemas que existem quando os ossos estão enfraquecidos.
Você sabe o que é OSTEOPOROSE?
http://www.infoescola.com/doencas/osteoporose/
http://www.infoescola.com/exames-medicos/densitometria-ossea/
http://www.hmcc.com.br/saiba-mais.php?artigo=16

saude.hsw.uol.com.br

portal.ua.pt

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

3º BIMESTRE / 2012

Como o osso se recupera? Peça
ajuda ao seu Professor.

- 5º Ano

Para saber se
quebramos ou não um
osso, é preciso fazer
uma radiografia. Observe
as figuras abaixo.

Para curar o osso, é preciso que ele
seja imobilizado e engessado. Veja a
figura abaixo.

Por que precisamos engessar o
braço ou outra parte do corpo, para
curar um osso quebrado?

CIÊNCIAS

Você já quebrou o braço
ou a perna? Algum
amigo seu já quebrou
também?

Coordenadoria de Educação

Você já sabe que sua alimentação é importante para que seus ossos sejam

clipart

Você se lembra da experiência com os ossos?
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Você sabe o que são fósseis?

Fósseis são restos preservados de plantas ou animais que existiram
num passado muito distante. Normalmente, os ossos, os dentes, as conchas
e a madeira são os restos que são preservados ao longo do tempo.

Um crocodilo, extinto há 90 milhões de anos, recebeu o nome de
Baurusuchus salgadoensis e vem sendo chamado de B. salgadoensis

http://www.faperj.br/versao-impressao.phtml?obj_id=2099

Trabalho de retirada dos
restos encontrados.

os dentes pontudos mostram que ele era
carnívoro, quer dizer, comia carne. As patas longas
mostram que era um animal terrestre.
B salgadoensis devia ser assim!

3º BIMESTRE / 2012

Veja esse video engraçado
sobre o homem das cavernas
http://youtu.be/VFykQE8ge7I

- 5º Ano

Cientistas encontraram restos de fósseis de
um crocodilo pré-histórico que viveu no Brasil. Com
o esqueleto, quase todo preservado, foi possível
aos cientistas descobrir várias coisas. Por exemplo:

CIÊNCIAS

http://www.faperj.br/versao-impressao.phtml?obj_id=2099

Os fósseis nos deixam saber coisas
sobre animais e plantas que viveram há
muitos anos. Até daqueles que não existem
mais, como os dinossauros. É possível até
saber a idade dos fósseis!!!

Coordenadoria de Educação

Fósseis!
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Fósseis de dentes e ossos também ajudam a entender a evolução do ser humano.
O ser humano primitivo também deixou fósseis. Podemos saber quais os mais
antigos e quais os mais recentes.
Foi assim que se descobriu que o ser humano mudou ao longo dos milhares de anos
até formar o ser humano moderno, o Homo sapiens.
Nossa história evolutiva é contada de uma forma parecida com a ilustração abaixo.
Você já viu essa imagem antes? Ela é muito conhecida, mas o Homo sapiens devia
ser como na figura ao lado. Ele surgiu na África.

fgel.uerj.br

primatas.no.sapo.pt

Uma das coisas, que os
cientistas usam, para contar
essa história, é o tamanho e
a forma dos crânios dos
homens primitivos.

Coordenadoria de Educação

http://historiageografiadeportugal.blogspot.com.br/2
011_10_01_archive.html

3º BIMESTRE / 2012

Você vive aqui

CIÊNCIAS

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/seguindo-passos-do-passado/

O ser humano
atual surgiu na
África.

Como o cérebro aumentou,
somos chamados de Homo
sapiens (homem sábio).

- 5º Ano

Você notou como ele
aumentou de tamanho?
Observe a imagem ao lado.

Por que você acha que os ossos, os dentes
e as conchas são as partes que mais são
preservadas nos fósseis?

África

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Vamos, agora, ao estudo dos músculos!

BÍCEPS
CONTRAÍDO

BÍCEPS
TRÍCEPS RELAXADO
RELAXADO

TRÍCEPS
CONTRAÍDO
data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBD
AAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8k
KDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys

O tríceps é outro músculo que
fica embaixo do osso.
Ele fica relaxado quando
você dobra o braço.
O bíceps e o tríceps formam
um par de músculos que
sempre trabalham juntos!

3º BIMESTRE / 2012

Observe que estes
músculos se prendem aos
ossos. Quando o músculo
se contrai, ele puxa o osso
e, então, ocorre o
movimento.

- 5º Ano

Faça você também um muque e sinta seu bíceps se
contrair, isto é, ficar menor. Quando você desfaz o muque,
o bíceps relaxa e fica mais longo. Sinta seu bíceps se
contrair e relaxar. Vamos observar, também, o mesmo
movimento, na figura abaixo, para entendermos melhor
como os músculos funcionam.

CIÊNCIAS

http://t1.gstatic.com

O muque que estamos vendo é formado por um
músculo chamado bíceps. É o BÍCEPS que se contrai
quando fazemos o muque.

Coordenadoria de Educação

Veja esse muque!
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Existem muitos outros músculos do nosso corpo que funcionam aos pares. Quando um relaxa, o
outro contrai. Que tal construir um modelo do funcionamento dos músculos? Seu Professor vai
orientar todo o trabalho.

BRAÇO

Prendedor
(colchete de
bailarina)

ANTEBRAÇO

http://www.criarimagem.c
om.br/admin/uploads/gale
ria/1144-07.jpg

clipart

Prender os dois ossos com
uma bailarina. Eles devem ficar
presos,
mas
devem
se
movimentar.

O que acontece com cada um dos elásticos, quando você
movimenta o antebraço?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

BRAÇO

3º BIMESTRE / 2012

ELÁSTICO

- 5º Ano

ELÁSTICO

O que fazer:
1- Com uma tesoura, sem ponta, recortar o modelo do
braço e do antebraço.
2- Em seguida, fazer um furinho e prender os dois
modelos com uma bailarina.
3- Pronto! Agora, você pode movimentar o antebraço e
observar o que acontece com os elásticos.

CIÊNCIAS

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_obje
tos_crv/%7B223FD116-1E9B-4C54-86D7C2A967CD9DF4%7D_062.JPG

Você vai precisar de:
• um papelão
• dois elásticos de mesmo tamanho
• um prendedor de colchete de bailarina

Coordenadoria de Educação

clipart

Modelo de funcionamento dos músculos

ANTEBRAÇO

Muito cuidado ao manusear materiais nos
experimentos.
Toda experimentação deve contar com a
participação do seu Professor ou de um adulto.

38

3º BIMESTRE / 2012

O coração bate, andamos, falamos, dormimos, lemos um livro, praticamos esporte, fazemos o dever
de casa, fazemos a digestão, respiramos... Tudo tem a participação do nosso cérebro que comanda as
funções do nosso corpo.

- 5º Ano

A verdade é que nosso cérebro nunca para de funcionar! Lá, dentro da nossa cabeça, ele comanda
nosso corpo.

CIÊNCIAS

http://t2.gstatic.com

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/jpg/img_neurologia_23122
010.jpg]

Você já ficou pensando tanto em determinada coisa que até se esqueceu de tudo o mais?
Nessas horas, temos que botar o cérebro pra funcionar pra valer!
Quando temos uma questão difícil para resolver, lembramos de nosso cérebro, mas....

Coordenadoria de Educação

CÉREBRO

Para os movimentos que fazemos com braços e pernas, sabemos, com certeza, que é nosso cérebro
que manda a ordem para que os músculos se mexam. É como se dissesse: Mexa o braço! Levante a perna!
Pegue o livro!
E o coração? Você se lembra de mandar seu coração bater? Ele também é um músculo. Embora você
não perceba, seu coração não para de bater. Seu cérebro também manda essa ordem, mesmo sem você se
dar conta.
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Adivinhe quem está trabalhando em
todas as situações abaixo?
http://t2.gstatic.com

_ _ _ _ _O
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http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROs5n8CgS
oP6LTw51Mv3ASglopBek8j9HnpEqhl0tkKSf1jdm9Mg

__

correndo
http://t1.gstatic.com

comendo
http://www.planetaeducacao.com.br/
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Para comandar todas as partes do nosso
corpo, o cérebro conta com uma rede de nervos
que informam tudo o que está acontecendo. A
medula também faz parte desta rede nervosa e
fica protegida pela coluna.
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Os parceiros do cérebro: a medula e os nervos.

lendo
http://www.planetaeducacao.com.br
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A água sai do nosso corpo de muitas formas. A saída da água de nosso corpo é muito importante porque, junto com
ela, eliminamos também alguns materiais que não são saudáveis. Isto ocorre quando urinamos ou suamos, por
exemplo.
Você está lembrado de que os alimentos e o oxigênio vão para cada uma das células que formam nosso corpo?
É assim que elas conseguem a ENERGIA necessária para continuarem vivas e realizarem suas atividades!
Mas, depois de receberem oxigênio e alimentos, as células produzem materiais que devem sair do nosso corpo!
Alguns destes materiais ficam no sangue e depois vão ser eliminados pela urina.
http://t2.gstatic.com

Entre o sangue e a urina o que acontece?
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Saída com água

bexiga
http://www.portalmedicos.com.br

A urina fica guardada na
bexiga e sai pela uretra,
quando a bexiga fica
cheia.
uretra

O que os rins filtram do sangue e
mais uma parte da água do corpo,
formam a urina!
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A urina sai
dos rins por
dois
canais
chamados de
ureteres.

O sangue passa pelos
nossos
rins,
que
funcionam como um
filtro, e retiram as
impurezas do sangue.
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Estes são os rins!
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Observe a figura abaixo. Você já tinha ouvido falar
destas partes do nosso corpo?
Elas formam o SISTEMA EXCRETOR!
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Utilize estes materiais e a sua criatividade para montar um modelo do sistema
excretor! Desenhe aqui o modelo que você inventou.

Você vai precisar de
• cartolina
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Vamos construir um modelo do sistema excretor?

• dois canudos de plásticos

3º BIMESTRE / 2012
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data:image/jpg;base64,/9j/4AA
QSkZJRgABAQAAAQABAAD

clipart
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• uma bola de encher de aniversário

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar
com a participação do seu
Professor ou de um adulto.
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Você já percebeu quais as situações em que você sua mais?
O suor é produzido por estruturas que existem na nossa pele. Quando suamos, também
eliminamos materiais indesejáveis ao nosso corpo. O suor também ajuda a resfriar o nosso corpo.
Por isso, quando você corre, sente seu corpo mais quente e começa a suar. Depois o suor “seca” e
seu corpo volta ao normal.
Pelo
A produção do suor acontece bem
embaixo da pele. Junto com o suor, o corpo
elimina muitas substâncias que seriam
prejudiciais ao nosso corpo.

3º BIMESTRE / 2012

O suor do corpo pode produzir um ambiente úmido e quentinho
que é perfeito para as bactérias.
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Modificado de:
brasilescola.com

Local de produção do suor

O crescimento de bactérias, entre os pés, causa o chulé.

mundodastribos.com

Não dá para impedir o suor do pé. O melhor é manter os pés
limpos e arejados, sempre que possível. Assim, você diminui o
chulé.
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Anote, aqui, o que você mais gostou de aprender a respeito do corpo humano.
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Tudo no nosso corpo é muito importante! Devemos ter muito cuidado conosco e com os outros! Afinal, somos
únicos, iguais e diferentes de todas as pessoas que conhecemos. E, como diz o poeta, “GENTE FOI FEITA
PARA SER FELIZ!” Aproveite!

CIÊNCIAS

Ainda temos muito o que conhecer sobre o nosso corpo, mas espero que você tenha aproveitado bastante o
material de estudo apresentado neste caderno.
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Fui assíduo
Fui pontual
Li com atenção

SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA
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imagensdahora.com.br

VALORES E ATITUDES

Fiz as atividades
Fui organizado com meus deveres

Participei das atividades propostas pelo professor
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Participei das atividades/discussões em grupo
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Demonstrei interesse pelos assuntos trabalhados
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Respeitei os compromissos assumidos

Respeite a vez do outro falar
Procurei cultivar amizades
Respeitei as regras da escola e do grupo
Fui perseverante (Não desisti diante das dificuldades)
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ANOTE AQUI PARA
LEMBRAR...
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