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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que  

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com  

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação —  

Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste pro-

grama, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização dos 

diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações de 

formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca por  

uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso do 

 material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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oriEnTAção SobrE oS ConTEúdoS do CAdErno

Caro(a) professor(a),

Este Caderno oferece Situações de Apren-

dizagem planejadas com o propósito de auxi-

liar os professores no desenvolvimento de suas 

aulas de Ciências, de maneira que o ensino e a 

aprendizagem estejam voltados para o conhe-

cimento científico e para a integração com o 

contexto social e, ao mesmo tempo, envolvidos 

com as tecnologias da atualidade. 

Você encontrará ao longo dos Cadernos de 

Ciências sequências didáticas para trabalhar 

conteúdos nos eixos temáticos: Vida e 

ambiente; Ciência e tecnologia; Ser humano 

e saúde; e Terra e Universo.

Este material de apoio tem como referência 

o Currículo do Estado de São Paulo, segundo 

o qual a educação científica não pode se resu-

mir a informar ou a transmitir conhecimento, 

mas precisa estimular a investigação científica, 

a participação social, a reflexão e a atuação na 

resolução de problemas contextualizados. De 

acordo com o Currículo: “Quando o objetivo 

principal da educação é formar para a vida, os 

conteúdos de Ciências a serem estudados no 

Ensino Fundamental devem tratar o mundo 

do aluno, deste mundo contemporâneo, em 

rápida transformação, em que o avanço da 

ciência e da tecnologia promove conforto e 

benefício, mas ao mesmo tempo mudanças na 

natureza, com desequilíbrios e destruições 

muitas vezes irreversíveis. É esse mundo real 

e atual que deve ser compreendido na escola, 

por meio do conhecimento científico; e é nele 

que o aluno deve participar e atuar”a.

As Situações de Aprendizagem foram pen-

sadas a partir das competências e habilidades 

a serem desenvolvidas ao longo de cada série/

ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

As estratégias para tal desenvolvimento foram 

escolhidas com base nos conteúdos específicos 

de Ciências, de modo a valorizar a participa-

ção ativa dos alunos e a estimular neles uma 

postura mais investigativa. 

Entre outros recursos, os Cadernos trazem 

atividades de construção de glossário, que 

propiciam a ampliação do vocabulário e 

repertório conceitual discente. O espaço inti-

tulado “O que eu aprendi...”, presente no 

Caderno do Aluno, dá oportunidade para 

que o estudante faça registros de sua apren-

dizagem, estimulando-o a refletir sobre o 

conhecimento adquirido de maneira cada vez 

mais autônoma. Além disso, trata-se de um 

momento de sistematização do assunto tra-

tado, fundamental para a avaliação. 

a SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da Natureza e suas 
tecnologias. Coordenação geral Maria Inês Fini et alii. 1 ed. atual. São Paulo: SE, 2012. p. 33.
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Entendemos a avaliação como uma ação 

contínua, que deve ser considerada em todo o 

desenvolvimento escolar. Assim, esperamos que 

os produtos elaborados pelos estudantes a partir 

das atividades (respostas às questões, descrições 

de observações, síntese de pesquisas etc.) pos-

sam ser usados na avaliação, pois são indicativos 

para acompanhar a aprendizagem. 

Lembramos que o uso destes Cadernos deve 

ser concomitante com outros recursos didáticos, 

como as coleções do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), e também com outras 

ações a serem selecionadas e orientadas pelo pro-

fessor (por exemplo, visita a museus, uso de 

ambientes virtuais e consulta a jornais e revistas).

Por fim, professor, ressaltamos a impor-

tância da sua percepção para adaptar as 

sequências didáticas contidas neste material 

à real necessidade de cada sala de aula, con-

siderando o ritmo de aprendizagem de cada 

aluno e suas especificidades, bem como a 

fluência com a qual os conteúdos serão desen-

volvidos. É por esse motivo que consideramos 

sua ação insubstituível e imprescindível para 

a efetiva realização do processo de ensino e 

aprendizagem.

Equipe Curricular de Ciências
Área de Ciências da Natureza

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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roteiro da Situação de 
Aprendizagem 1

Convide os estudantes à leitura coletiva do 

texto Sorvete saudável, de Mariana Rocha. Você 

pode optar por oferecer sua leitura como modelo, 

solicitar a leitura em voz alta de alguns alunos ou, 

ainda, intercalar sua leitura com a deles. O traba-

lho de leitura e interpretação poderá ser realizado 

Conteúdos e temas: nutrientes e alimentos.

Competências e habilidades: identificar os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais 
comuns da dieta diária; ler e interpretar rótulos de alimentos.

Sugestão de estratégias: leituras de tabelas; busca de informação em tabelas; trabalho em grupo.

Sugestão de recursos: embalagens de alimentos; roteiro de atividade em grupo que contém o texto 
a ser lido e orientações para o trabalho com as embalagens; lousa e giz.

Sugestão de avaliação: qualidade das manifestações, tanto oral quanto escrita, dos alunos sobre 
os temas abordados; organização das informações nas tabelas; resolução de questões.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
O QUE ESTAMOS COMENDO – OS NUTRIENTES

mídia, de argumentos científicos como fatores 

de rejeição ou escolha de determinados produ-

tos. Ao pesquisar rótulos de embalagens, espera-

-se que os alunos compreendam quais são os 

principais tipos de nutrientes, associando-os aos 

alimentos mais comuns presentes na dieta diária 

para, então, conhecer as diferentes funções que 

os nutrientes têm no organismo. 

Esta Situação de Aprendizagem propõe, após 

a leitura e interpretação de um texto, a identifi-

cação de substâncias presentes nos alimentos por 

meio do estudo de rótulos em embalagens.

Com a interpretação do texto, pretende-se 

que o aluno reflita sobre os fatores que levam à 

escolha dos alimentos e sobre a utilização, pela 

em uma aula, com a primeira parte destinada à 

discussão de preparação e à leitura propriamente 

dita, e a segunda parte, focada na discussão 

basea da nas questões propostas a seguir. 

Antes da leitura, apresente para a sala ape-

nas o título do texto e inicie uma discussão 

sobre os possíveis assuntos que serão aborda-

dos nele.

TEmA 1 – FunCionAmEnTo doS SiSTEmAS do 
orgAniSmo
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Atualmente há muitas discussões na socie-

dade a respeito de uma alimentação saudável. 

Nesta atividade, abordaremos os alimentos pre-

bióticos – componentes alimentares não digerí-

veis que trazem benefícios adicionais à saúde 

(estão presentes em alimentos de origem vegetal, 

como trigo, cebola, alho, tomate, banana, cevada, 

aveia e mel). Você pode conhecer mais sobre o 

tema consultando ao final do Caderno os Recur-

sos para ampliar a perspectiva do professor e do 

aluno para a compreensão dos temas. 

Com certeza, os alunos apresentarão hipó-

teses muito interessantes, e isso também cons-

titui uma preparação para a leitura, pois o 

desconhecimento dos conceitos dos termos 

científicos é o tema central do artigo. Essa dis-

cussão pode ser iniciada com questões do tipo: 

Com um título como este, sobre o que o texto 

tratará?; O que é um alimento prebiótico?

Após essa discussão prévia, encaminhe a lei-

tura compartilhada, estimulando a consulta ao 

dicionário, para a construção do glossário do 

Caderno do Aluno. Justifique essa ação como 

uma forma de enriquecimento do vocabulário. 

Você pode optar por explicar o texto após cada 

parágrafo lido.

Sorvete saudável 

[...] cientistas da Universidade de São Paulo criaram uma fórmula dessa guloseima que, além de 
ser saborosa, é muito saudável. Isso é o que eu chamo de pesquisa deliciosa!

A nova receita contém ingredientes chamados prebióticos. Usados para substituir o açúcar e a 
gordura do sorvete, esses componentes mantêm a guloseima doce e cremosa sem fazer mal para a 
saúde. “Os prebióticos aumentam a absorção de minerais, protegem contra infecções e reduzem o 
risco de obesidade”, explica Marina Lamounier, tecnóloga de alimentos e coautora do projeto.

O sabor do sorvete fica por conta da mangaba, fruta típica do cerrado brasileiro que, além de 
deliciosa, é muito nutritiva. Cheia de minerais como o ferro e o magnésio, a mangaba também é 
fonte de vitamina C.

Mas será que um sorvete sem açúcar é mesmo gostoso? Para descobrir, a equipe convidou 100 
pessoas para provar um sorvete de mangaba tradicional – com açúcar e gordura – e outro feito a 
partir da nova receita, que usa prebióticos para substituir esses ingredientes. Sem saber a diferença 
entre os sorvetes, os consumidores aprovaram as duas receitas.

Segundo Jocelem Salgado, agrônoma que coordenou a pesquisa, isso prova que a substituição 
do açúcar e da gordura pelos prebióticos não altera o sabor da sobremesa. “Os consumidores deram 
notas altas para as duas fórmulas e gostaram tanto da aparência quanto do sabor”, comemora.

O sorvete saudável ficou tão gostoso que nem os cientistas resistiram. “A melhor parte do estudo 
foi experimentar a versão final desta delícia gelada”, diz Jocelem. Agora, os pesquisadores traba-
lham para colocar o novo sorvete à venda nos supermercados. O Rex está ansioso para provar!

ROCHA, Mariana. Sorvete saudável. Revista Ciência Hoje das Crianças. Disponível em:  
<http://chc.cienciahoje.uol.com.br/sorvete-saudavel/>. Acesso em: 4 set. 2013.
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Ao final da leitura, conduza um diálogo 

para discutir o que foi lido. Você pode utilizar 

as seguintes questões apresentadas no Caderno 

do Aluno para nortear a discussão:

1. O que você leva em consideração ao esco-

lher um alimento?

2. Você também acha que um alimento pode 

ser, ao mesmo tempo, saboroso e saudável?

3. Você acha que a ciência interfere nas nos-

sas escolhas alimentares? Como? 

4. Sabemos identificar os produtos com os 

quais nos alimentamos?

5. Sabemos como eles interferem no nosso 

organismo?

6. Para conhecer o que estamos comendo, 

basta ler os rótulos dos alimentos?

Professor, no Caderno do Aluno há um espa-

ço para registrar as informações discutidas.

Analisando os rótulos dos alimentos 
industrializados

Esta atividade tem como objetivo que os 

alunos conheçam os rótulos e identifiquem 

suas características.

Inicie essa parte da atividade com questões 

desafiadoras como:

 f Sabemos identificar as substâncias presentes 

nos alimentos que comemos?

 f Será que todos os alimentos contêm as 

mesmas substâncias?

 f Todos cumprem as mesmas funções?

Para discutir essas e outras questões, vamos 

analisar as informações contidas nas embala-

gens de alguns alimentos.

Organize os alunos em grupos. Distribua 

rótulos de alimentos para os grupos e peça-lhes 

que localizem dois tipos de informação: as 

informações nutricionais e os ingredientes. 

Além desses dados, peça que identifiquem 

outras informações nos rótulos (se o alimento 

é diet, light, se contém glúten, se tem colesterol 

baixo ou não contém colesterol, se contém 

fenilalanina etc.).

Nutrientes – as tabelas de composição 

nutricional trazem informações sobre as subs-

tâncias que compõem os alimentos, bem como 

a quantidade delas por uma porção definida 

do produto: essas substâncias são chamadas 

de nutrientes.

Preparação para a atividade: solicite que 
os alunos tragam para a próxima aula 
quatro rótulos de alimentos industriali-
zados consumidos em sua residência. Se 
possível, separe-os de modo que todos os 
grupos recebam alimentos diferentes de 
agrupamentos semelhantes e que todos 
tenham representantes das diferentes 
categorias: diet, light, de origem animal, 
vegetal, enlatados, liofilizados etc.
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Inicie uma discussão sobre a quantidade de 

nutrientes em cada um dos alimentos. Explique 

o significado e a importância da “porção refe-

rência” para comparar os alimentos. Discuta 

também a relação entre as quantidades de car-

boidratos, lipídios e proteínas (macronutrientes), 

cujas medidas estão em gramas (g), e vitaminas e 

minerais (micronutrientes), em mg ou mcg. 

Outra informação importante é relativa à 

quantidade de água presente nos alimentos. 

Explique para os alunos que, embora a maioria 

das embalagens não informe a quantidade de 

água, ela está presente. Basta somar as quan-

tidades de nutrientes, e os estudantes percebe-

rão que o resultado não é 100%, em virtude da 

omissão da quantidade de água. A ideia, neste 

momento, é que os estudantes possam perceber 

que os alimentos são compostos dos nutrientes 

– e que suas quantidades variam de alimento 

para alimento.

Ajude-os a agrupar os alimentos de acordo 

com essas quantidades. Você pode utilizar o 

agrupamento tradicional (energéticos, regula-

dores e construtores) ou outro que achar con-

veniente. É importante que os alunos entendam 

que há várias formas de agrupar os alimentos: 

pela função, pela origem etc. 

Depois de realizada a discussão prévia, 

oriente os alunos para que selecionem alguns 

rótulos de alimentos em casa.

Providencie quatro rótulos de ali-

mentos industrializados consumidos 

em sua residência. Dê preferência 

para rótulos de diferentes tipos de alimento, 

como diet, light, de origem animal, vegetal, 

enlatados, liofilizados etc. Organize esse mate-

rial para a próxima aula.

Professor, na aula seguinte retome a discus-

são e oriente os alunos para que resolvam as 

questões a seguir.

1. Preste atenção à explicação do professor e 

registre as definições das seguintes informa-

ções encontradas nos rótulos dos alimentos.

a) Valores diários recomendados: o valor diá-

rio recomendado é a quantidade de certo  nutriente que 

uma pessoa deve ingerir por dia caso ela faça uma dieta 

de 2 000 kcal diárias (é o valor de referência das tabe-

las nutricionais, mas essa quantidade não é, necessaria-

mente, a que deve ser ingerida). Geralmente, nas tabelas 

de informação nutricional encontradas nos rótulos dos 

produtos, o que aparece é a porcentagem do valor diário 

(% VD), que indica quanto a porção daquele alimento 

fornecerá de certo nutriente em relação ao valor diário 

recomendado para uma dieta de 2 000 kcal.

b) Produtos light: são aqueles que apresentam redu-

ção na quantidade de um ou mais nutrientes. A redução 

pode ocorrer na quantidade de gorduras, de sal (sódio) 

ou de outro nutriente em especial. Existem produtos 

que também são light porque apresentam redução na 

quantidade de calorias quando comparados com a ver-

são não light. Os alimentos recebem essa classificação 

quando apresentam uma redução de, pelo menos, 25% 

do nutriente ou caloria em relação à versão tradicional.

c) Produtos diet: são aqueles que devem ser con-

sumidos por pessoas que fazem uma dieta especial, na 
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qual determinado nutriente, como o açúcar ou o sal, não 

pode ser consumido. Assim, os alimentos diet são carac-

terizados pela ausência total de certo nutriente. Para as 

pessoas diabéticas, por exemplo, os alimentos devem 

apresentar ausência total de açúcar.

2. Utilizando os rótulos que contêm tabelas 

nutricionais de diferentes alimentos, iden-

tifique os ingredientes e preencha a tabela 

para cada um deles.

Respostas de acordo com os rótulos analisados pelos alunos.

3. Agora, analise as tabelas de informações 

nutricionais dos rótulos pesquisados e 

resolva as questões propostas a seguir.

a) Dê três exemplos de nutrientes que apa-

recem nos rótulos.

Espera-se que os alunos localizem essa informação nos rótulos.

b) O que são nutrientes?

São substâncias que compõem os alimentos.

c) Todos os alimentos contêm as mesmas 

quantidades de nutrientes? Justifique.

Os alimentos contêm quantidades diferentes de nutrientes, 

assim como são constituídos por nutrientes diversos. O aluno 

deve justificar utilizando os dados das tabelas nutricionais 

analisadas na Questão 2.

d) Você deve ter notado que a tabela de muitos 

alimentos não indica a presença de água. 

Isso significa que eles não contêm água?

O fato de a quantidade de água não aparecer nos rótulos ou 

nas tabelas nutricionais não significa que os alimentos não 

contêm água, mas que a opção é indicar a quantidade dos  

nutrientes e omitir a quantidade de água.

e) Qual é a porção de referência para cada 

alimento?

A porção de referência varia dependendo do alimento ana-

lisado. Espera-se que os alunos sejam capazes de localizar 

essas informações.

f) Qual dos alimentos fornece a maior 

variedade de nutrientes?

A resposta depende do conjunto de alimentos analisado. 

Espera-se que os alunos consigam encontrar essa informa-

ção nos rótulos.

g) Qual nutriente aparece em maior quan-

tidade em cada um dos alimentos? Qual 

é a importância desse nutriente para o 

funcionamento do corpo humano?

A resposta vai variar de acordo com o alimento analisado. 

De maneira geral, podemos dizer que os carboidratos são 

a principal fonte de energia; as proteínas são importantes 

para a constituição do corpo dos seres vivos; as gorduras 

fornecem energia e também são importantes para a cons-

tituição dos seres vivos; as vitaminas e os sais minerais são 

chamados de nutrientes reguladores, pois participam de 

diferentes atividades do organismo e são essenciais para 

o seu funcionamento adequado; as fibras não são consi-

deradas nutrientes, já que não são absorvidas pelo corpo 

humano, mas são importantes para garantir o bom funcio-

namento do trato digestório.

h) Compare um alimento de origem animal 

com um de origem vegetal. Quais são as 

diferenças nas proporções de nutrien-

tes? Compare essa informação com as 

dos seus colegas e verifique se eles tam-

bém chegaram à mesma conclusão.

Os alimentos de origem animal normalmente possuem mais 

proteínas, gorduras saturadas e colesterol. Os alimentos de 
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origem vegetal em geral têm mais gorduras insaturadas, 

fibras e carboidratos.

i) Proponha um agrupamento para os 

alimentos estudados. Explique o cri-

tério utilizado para reuni-los nessas 

categorias.

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos utilizem algum dos 

conceitos trabalhados.

Professor, no Caderno do Aluno há um 

(A)

informação nutricional

Porção de 20 g (2 colheres de sopa)

Quantidade de porção % VD (*)

Valor energético 80 kcal = 
336 kJ 4%

Carboidratos 19 g 6%

Proteínas 0,5 g 1%

Sódio 28 mg 1%

Vitamina A 90 mcg 15%

Vitamina B1 0,18 mg 15%

Vitamina B2 0,19 mg 15%

Vitamina B3 2,4 mg 15%

Vitamina B6 0,19 mg 15%

Vitamina C 6,7 mg 15%

Vitamina D 0,75 mcg 15%

Não contém quantidade significativa de 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 
trans e fibra alimentar.

* % valores diários de referência com base em 
uma dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores 
dependendo das suas necessidades energéticas.

Quadro 1.

(b)

informação nutricional

Porção de 200 ml (1 copo)

Quantidade de porção % VD (*)

Valor energético 83 kcal = 
349 kJ 4%

Carboidratos 10 g 3%

Proteínas 6,2 g 8%

Gorduras totais 2 mg 4%

Gorduras saturadas 1,2 g 5%

Gorduras trans 0 g (**)

Fibra alimentar 0 g 0%

Sódio 90 mg 4%

Cálcio 240 mg 24% 

* % valores diários de referência com base em 
uma dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores 
dependendo das suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido.

Quadro 2.

quadro Aprendendo a aprender que incen-

tiva o aluno a escolher seus alimentos com 

base no que aprendeu acerca das informa-

ções existentes nos rótulos de alimentos 

industrializados. Você pode conversar com 

seus alunos sobre isso.

1. A embalagem de dois alimentos 

(A e B) apresenta a composição 

mostrada nas tabelas a seguir. Ana-

lise-as e responda às questões propostas.
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a) Qual alimento (A ou B) fornece maior 

variedade de nutrientes? Quais são esses 

nutrientes?

O alimento A fornece a maior variedade de nutrientes. 

Segundo a tabela (Quadro 1), os nutrientes são: carboidratos, 

proteínas, sódio e as vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C e D.

b) Um dos alimentos pode ser classificado 

como energético, por fornecer muita ener-

gia, e outro pode ser chamado constru-

tor, pois ajuda a compor novas partes do 

corpo. Qual alimento (A ou B) se encaixa 

melhor em cada categoria? Justifique.

O alimento A é energético, pois é rico em carboidratos  

(19 g num total de 20 g), além de a maior parte de sua massa 

ser constituída por carboidratos e gorduras; no entanto, é 

também um alimento construtor, já que possui boa quanti-

dade de proteínas.

c) Que dificuldades teria uma pessoa que 

se alimentasse prioritariamente com o 

alimento do tipo A?

Uma pessoa que se alimentasse prioritariamente com o 

alimento do tipo A poderia apresentar excesso de alguns 

nutrientes presentes no alimento, como carboidratos, e falta 

de outros, como proteínas e sódio.

d) Qual é o significado de VD nessas tabe-

las (Quadros 1 e 2)?

Refere-se aos valores diários dos nutrientes recomendados 

com base em uma dieta de 2 000 kcal.

2. Um prato contém arroz, feijão, bife, 

farinha de mandioca, tomate, salada e 

banana. Se retirarmos a carne dessa refei-

ção, reduziremos a ingestão de um impor-

tante grupo de nutrientes de função cons-

trutora, que são:

a) os carboidratos.

b) as vitaminas.

c) os sais minerais.

d) as proteínas.

e) os lipídios.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2  
O QUE ESTAMOS COMENDO – A ENERGIA

Esta Situação de Aprendizagem dará 

ênfase ao conteúdo energético dos alimentos, 

propondo a realização de uma atividade 

experimental para determinar o conteúdo 

calórico dos alimentos e, em seguida, a lei-

tura e interpretação de um texto.  O objetivo 

dessas atividades é promover a relação entre 

saúde, hábitos alimentares e atividade física.
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Conteúdos e temas: conteúdo calórico dos alimentos: calorias; obesidade.

Competências e habilidades: ler e interpretar tabelas; calcular gasto energético diário; registrar e 
analisar dados experimentais; associar conteúdo calórico à composição dos alimentos.

Sugestão de estratégias: atividade experimental para definir caloria e comparar o conteúdo calórico 
dos alimentos; cálculo do gasto calórico diário usando uma tabela como referência.

Sugestão de recursos: roteiro da atividade experimental; giz; lousa; materiais para a realização do 
experimento. 

Sugestão de avaliação: produção dos alunos na atividade experimental realizada. 

roteiro da Situação de Aprendizagem 2

Preparação: professor, construa previamente os calorímetros (kit combustão), conforme orien-

tações a seguir:

250 mm

40 mm

40 mm

120 mm

fase 1

�ta adesiva

fase 2 fase 3

250 mm

40 mm

40 mm

120 mm

fase 1

�ta adesiva

fase 2 fase 3

Figura 1 – Experimento retirado de: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo; Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Subsídios para implementação da Proposta Curricular de Química para o 2º Grau. SE/Cenp/Funbec, 1979.
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Providencie um retângulo de papelão (de 

preferência canelado) de 250 mm x 120 mm 

e recorte uma janela no retângulo (fase 1). 

Enrole o retângulo formando um cilindro e 

una as extremidades com fita adesiva (fase 

2). Coloque o cilindro em cima de um azulejo 

ou pires de vidro. Em um quadrado de pape-

lão de 10 mm de lado, meça o diâmetro do 

tubo de ensaio e faça um furo na medida, no 

centro do papelão quadrado. Introduza o 

tubo de ensaio. Complete a montagem colo-

cando o papelão com o tubo de ensaio sobre 

o cilindro e prenda-o com uma pinça de 

madeira (fase 3), para que fique 3 cm acima 

do azulejo. Para aumentar a segurança 

durante a execução do experimento, reco-
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menda-se que todas as partes de papelão 

sejam cobertas com papel-alumínio. 

Também é necessário que se tenha acesso a 

uma balança analítica para determinar a quan-

tidade de cada alimento, de preferência durante 

a aula. Se o material ficar exposto, perderá 

água e, portanto, haverá variação na massa. Se 

não houver balança, você pode considerar a 

massa da porção de referência ou da embala-

gem e dividir pelas unidades que a compõem. 

Exemplo: 1 pacote de amendoim possui 25 g e 

contém 50 unidades. Nesse caso, cada unidade 

possui aproximadamente 0,5 g.

Utilizando as embalagens em sala de 
aula, descobrimos que os alimentos são cons-
tituídos por várias substâncias: os nutrientes. 
Os nutrientes apresentam propriedades 
específicas que lhes permitem desempenhar 
funções muito diferentes dentro do nosso 
organismo. Uma das funções exercidas pelos 
nutrientes é o fornecimento de energia. Na 
atividade com embalagens, vimos que a 
quantidade de energia fornecida pelos ali-
mentos é conhecida como calorias.

Inicie a aula investigando o que os alunos 

sabem sobre o valor calórico.

Você deve ter encontrado nas tabelas nutri-

cionais informações sobre o valor energético, 

o conteúdo calórico ou a quantidade de calo-

rias que cada alimento fornece. Você sabe o 

que significa essa quantidade de calorias?

Aguarde as manifestações dos alunos e 

complemente-as com uma caracterização 

simplificada de valor calórico, como a des-

crita no quadro a seguir.

O valor calórico, ou calorias, indica a 
quantidade de energia fornecida pela por-
ção identificada do produto. Na maioria 
dos rótulos de embalagens, o valor caló-
rico vem expresso em quilocalorias (kcal), 
que equivale a 1 000 calorias. 

Quantidade de energia fornecida pelos 
alimentos

1. Todos os alimentos fornecem a mesma quan-

tidade de energia? Explique sua resposta.

Os diferentes alimentos não fornecem a mesma quantidade 

de energia, pois cada um é composto por diferentes substân-

cias. As gorduras, por exemplo, são substâncias mais calóricas 

que as proteínas.

Sem combustível, o automóvel não fun-

ciona. Nosso corpo também não funciona 

sem alimentos. Os alimentos atuam como 

combustíveis para nosso corpo: precisam ser 

transformados para fornecer energia. Esse 

processo ocorre gradualmente dentro de nos-

sas células, e a transformação recebe o nome 

de respiração celular.

Os diferentes combustíveis utilizados nos 

automóveis, como a gasolina e o álcool, forne-

cem quantidades diferentes de energia. Será 

que os alimentos também? Vamos acelerar a 

queima de três alimentos para compararmos a 

quantidade de energia que cada um deles for-

nece: o pão, o coco e o amendoim.
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Queima de alimentos

objetivo: comparar o conteúdo energético 

de alguns alimentos.

materiais:
 f 1 azulejo de porcelana ou pires de vidro.

 f 1 kit – sistema de combustão (Figura 2).

 f 3 tubos de ensaio de 16 mm x 150 mm.

 f 1 pinça de madeira para tubo de ensaio.

 f 1 proveta de 10 ml.

 f 1 termômetro de -10 oC a 110 oC (álcool).

 f Estilete de madeira (se não houver, monte 

com uma agulha e um pedaço de bambu, 

como mostrado na Figura 2).

 f Lamparina a álcool ou vela.

 f Água.

 f Alimentos: grãos de amendoim, pão torrado 

e um pedaço de coco.

Atenção: cuidado com o uso do fogo!

Professor, recomenda-se usar a mesma 

quantidade de cada um dos alimentos, pois 

isso torna o experimento mais simples e os 

resultados serão diretamente comparáveis. 

Usar quantidades diferentes introduz mais 

uma variável, que precisará ser levada em conta 

na discussão dos resultados.

objetivo

Ao final deste experimento, você deverá ser 

capaz de responder às seguintes questões: Todos 

os alimentos fornecem a mesma quantidade de 

energia?; Quais são os fatores que interferem na 

quantidade de energia fornecida pelos alimentos?

Figura 2 ‒ Sistema de combustão montado.
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Procedimentos

a) O professor deverá medir a massa do 

alimento na balança. Anote na tabela.

b) Monte o kit combustão, como na ima-

gem. A vela (ou lamparina) fica do lado 

de fora do cilindro de papelão. Prenda o 

tubo de ensaio com a pinça de madeira e 

coloque-o no furo superior da tampa.

c) Meça com a proveta 10 ml de água e 

adicione ao tubo de ensaio.

d) Introduza o termômetro no tubo de 

ensaio e verifique a temperatura inicial 
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Alimento massa do alimento 
(gramas)

Temperatura 
inicial (oC)

Temperatura 
final (oC)

Variação de 
temperatura (oC)

Pão

Coco

Amendoim

Quadro 3.

da água. Coloque delicadamente o 

termômetro para não quebrar o tubo. 

Anote o valor da temperatura inicial 

na tabela  (Quadro 3).

e) Utilizando o estilete de madeira, espete 

um dos alimentos, deixando-o firme-

mente preso, e inicie sua queima usando 

a chama da lamparina ou vela.

 f) Ao observar que o alimento está quei-

mando, introduza-o no orifício inferior 

do tubo de papelão, deixando-o pró-

ximo ao tubo de ensaio.

g) Quando terminar a combustão do ali-

mento, verifique novamente a tempera-

tura da água, agitando-a previamente. 

Anote a temperatura final da água e cal-

cule a variação de temperatura.

h) Com outro tubo de ensaio, repita o pro-

cedimento queimando outro alimento.

resultados

Podemos facilitar o entendimento dos resul-

tados utilizando tabelas. Em nossa atividade 

verificamos que determinada quantidade de 

um tipo de alimento provoca uma variação na 

temperatura da água (temperatura final menos 

temperatura inicial).

Complete a tabela (Quadro 3) a seguir com 

os resultados obtidos para a queima do pão, 

do coco e do amendoim.

interpretando os resultados

1. O que aconteceu com a tempera-

tura da água durante a queima dos 

alimentos?

Durante a queima dos alimentos a temperatura da água subiu.

2. De onde vem a energia (calor) que provo-

cou o aquecimento da água?

A energia térmica (calor) que provocou o aquecimento da 

água veio dos alimentos. Durante a combustão, a energia 

química armazenada nos alimentos foi transformada em 

calor. Provavelmente, os alunos darão respostas mais sim-

ples, como “a energia vem dos alimentos”. Estimule-os a 

completar melhor a resposta, aproximando-os dos termos 

científicos.
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3. Caloria é a quantidade de calor necessária 

para elevar em 1 oC a temperatura de 1 g de 

água. De acordo com essa definição, cal-

cule a quantidade aproximada de energia 

que cada alimento fornece para a água.

A resolução exige grande compreensão do processo por parte 

dos alunos. Sugerimos que você os auxilie a obter o resultado. 

Exemplo de resolução: 10 ml de água possuem 10 g de massa. 

Caso a temperatura da água tenha aumentado em 30 oC, sig-

nifica que o alimento forneceu 30 calorias para cada grama de 

água. Logo, o alimento possuía aproximadamente 300 calorias, 

pois havia no tubo de ensaio 10 g de água.

4. Qual dos alimentos forneceu mais energia?

O esperado é que o amendoim forneça mais energia, 

seguido do coco e do pão. No entanto, esse resultado pode 

ser diferente se a massa de pão ou de coco utilizado for 

maior que a de amendoim.

5. Procure dar uma explicação para o fato 

constatado na questão anterior.

O alimento que forneceu mais energia para a água é o ali-

mento que possui mais energia (calorias). Essa energia está 

armazenada nos nutrientes. Como existem nutrientes mais 

energéticos do que outros, o valor calórico de cada ali-

mento depende de sua composição nutricional. Como o 

amendoim possui muita gordura, um nutriente energético, 

esse foi o alimento que mais forneceu energia para a água. 

Professor, em algumas situações, o alimento não é queimado 

por inteiro e, por esse motivo, pode provocar apenas um 

pequeno aumento da temperatura.

1. Analise a tabela (Quadro 4) e depois 

responda às questões a seguir.

Composição e quantidade de energia fornecida em 100 g de alguns alimentos

Alimento água 
(%)

Proteína
(g)

gorduras 
(g)

Carboidratos
(g)

Energia 
(kcal)

Alface lisa, crua 95,0 2,4 0,3 4,6 24

Laranja ou pera crua 89,6 1,0 0,3 4,6 49

batata-baroa crua 73,7 2,6 0,1 21,0 93

Filé de frango sem 
pele e assado 63,2 23,8 3,8 0,0 136

Pão 9,0 8,7 3,2 50,0 269

Amendoim 6,4 15,0 64,0 15,0 651

margarina 15,8 0,6 81,0 0,4 720

Coco 42,2 3,5 27,2 13,7 296

Quadro 4 – Fonte: UNICAMP E MINISTÉRIO DA SAÚDE. Tabela brasileira da composição dos alimentos.  
Disponível em: <http://www.unicamp.br/nepa/taco/>. Acesso em: 23 maio 2013.
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a) Quais alimentos fornecem mais energia? 

O que esses alimentos têm em comum 

em relação à composição?

A margarina e o amendoim são os alimentos que fornecem 

mais energia. Ambos possuem em sua composição bastante 

gordura.

b) Quais alimentos fornecem menos energia? 

O que esses alimentos têm em comum em 

relação à composição?

A alface e a laranja são os alimentos que fornecem menos 

energia. Ambos possuem alta porcentagem de água em sua 

composição.

c) Qual é a relação entre a quantidade de 

energia fornecida por um alimento e sua 

composição?

A quantidade de energia fornecida por um alimento está 

relacionada aos tipos de nutrientes que o compõem. Ali-

mentos que possuem bastante gordura são mais energéticos, 

pois cada grama de lipídio fornece aproximadamente 9 kcal. 

Já alimentos ricos em proteínas são menos energéticos, pois 

cada grama de proteína fornece 4 kcal.

2. Como vimos, a tabela anterior indica a 

quantidade de energia fornecida por 100 g 

de cada alimento.

a) Por que utilizamos a mesma medida 

(100 g) para os diferentes alimentos?

Utilizamos a mesma medida para todos os alimentos para 

que possamos compará-los. Caso cada um tivesse uma por-

ção de referência diferente, não poderíamos dizer que um é 

mais energético do que outro sem, previamente, fazer algu-

mas conversões.

b) O que acontecerá com a quantidade de 

energia se dobrarmos a quantidade dos 

alimentos? Justifique.

Se dobrarmos a quantidade de alimento, dobraremos tam-

bém a quantidade de energia. Isso porque a energia está nos 

nutrientes que compõem o alimento.

c) Qual é a quantidade de energia forne-

cida por 200 g de coco? E por 300 g?

A quantidade de energia fornecida por 200 g de coco é o dobro 

daquela fornecida por 100 g, ou seja, 592 kcal. Já 300 g de coco 

fornecem o triplo, que equivale a 888 kcal.

d) Quantos gramas de alface uma pes-

soa precisaria comer para conseguir a 

mesma quantidade de energia que há em 

100 g de amendoim?

100 g de alface fornecem 24 kcal, enquanto 100 g de amendoim 

fornecem 651 kcal (aproximadamente 27 vezes mais). Portanto, 

para ingerir 651 kcal apenas comendo alface, uma pessoa teria 

que consumir 2 700 gramas de alface (ou seja, mais de 2,5 kg).

Como utilizamos a energia?

Após a discussão e a correção das questões, 

inicie a próxima atividade apresentando as 

seguintes perguntas aos alunos:

 f Como utilizamos a energia fornecida pelos 

alimentos?

 f Por que engordamos ou emagrecemos?

Liste as respostas na lousa. Continue dialo-

gando com a classe, tendo como base as 

seguintes questões:
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gasto de energia por hora de atividade

Atividade kcal/h Atividade kcal/h Atividade kcal/h

Tomar banho 
e vestir-se 58 Pedalar (como lazer) 243 Correr (8 km/h −  

ritmo moderado) 486

Ler sentado 60 Jogar futebol 437 Caminhar  
(ritmo moderado) 272

Escrever 
sentado 63 Jogar voleibol 170 Correr (16 km/h − 

ritmo rápido) 972

Assistir à aula 126 nadar (como lazer) 291 Varrer o chão 189

Conversar 87 Ficar de pé, em repouso; 
comer sentado 73 Lavar roupas 282

descer escadas 345 Capinar (hortas e jardins) 272 Subir escadas  
(ritmo moderado) 486

Quadro 5 – Baseado em: SHARKEY, B. J. Condicionamento físico e saúde. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

 f Todas as atividades utilizam energia?

 f Quando dormimos, estamos utilizando 

energia?

Conduza a discussão tendo por base as 

respostas, de modo que os alunos percebam 

que todas as atividades utilizam energia. 

A tabela (Quadro 5) mostra uma lista de 

atividades e a quantidade de energia que se 

gasta ao praticá-las por 1 hora (em quiloca-

lorias, kcal), para uma pessoa de 56 kg de 

massa corporal. O gasto energético depende 

da duração, do peso corporal da pessoa e da 

intensidade com que é realizado o exercício. 

No site <http://www.aprendebrasil.com.br/

educacao_fisica/alunos/alunos6.asp> (acesso 

em: 23 maio 2013), é possível encontrar 

outras informações sobre o gasto energético 

das atividades físicas, que podem ser utiliza-

das para completar as atividades.

Peça que, por meio da análise da tabela 

anterior (Quadro 5), os alunos resolvam as 

seguintes questões do Caderno do Aluno:

1. Qual é a atividade física da tabela que resulta 

em maior gasto energético?

De acordo com a tabela, a atividade que utiliza mais energia 

é correr em ritmo rápido.

2. Qual é a atividade que resulta em menor 

gasto energético?

De acordo com a tabela, a atividade que utiliza menos ener-

gia é tomar banho e vestir-se. Professor, seria interessante 

que, a partir da análise da tabela, os alunos classificassem as 
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Atividade Tempo gasto energético

Pedalar 15 min 60,75 kcal

Correr em ritmo moderado 10 min 81 kcal

Jogar voleibol 30 min 85 kcal

Pedalar 30 min 121,5 kcal

Ler sentada 60 min 60 kcal

Pedalar 15 min 60,75 kcal

Ler sentada 120 min 120 kcal

Varrer o chão 10 min 31,5 kcal

Total gasto = 620,5 kcal

Quadro 6 – Baseado em: SHARKEY, B. J. Condicionamento físico e saúde. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

30 minutos da aula jogando vôlei. Saiu da 

aula e pedalou, por mais 30 minutos, até a 

casa da Ana. Estudaram Matemática por 1 

hora. Carolina voltou para casa de bicicleta. 

O percurso durou 15 minutos. Chegando 

em casa, cansada, resolveu ler um romance, 

sentada no sofá da sala por 2 horas. No fim 

da tarde, a menina varreu a casa, atividade 

que demorou aproximadamente 10 minu-

tos. Qual foi o total de energia utilizada 

por Carolina no período considerado? Para 

auxiliar a resolução dessa questão, utilize os 

dados da tabela anterior e a tabela a seguir 

para organizar as informações.

diferentes atividades de acordo com o consumo calórico, 

agrupando as de baixo consumo e as de consumo elevado. 

Dessa forma, eles teriam uma noção mais significativa das 

diferentes atividades em relação ao consumo calórico, 

podendo associar as atividades listadas na tabela com outras 

praticadas por eles no dia a dia.

3. Carolina é uma menina de 13 anos, tem 56 kg 

e 1,48 m de altura. Numa tarde, foi de bici-

cleta até sua escola, para a aula de Educa-

ção Física. O percurso demorou 15 minutos. 

O professor iniciou a aula com um aqueci-

mento de 10 minutos de corrida (em veloci-

dade moderada). Carolina passou os outros 

4.  Após toda essa atividade, Carolina estava 

com fome. Comeu um lanche de 230 kcal. 

O lanche foi suficiente para repor a energia 

gasta? Explique.

O lanche de 230 kcal não foi suficiente para Carolina 

repor a energia gasta, pois ela utilizou 620,5 kcal. Ela 

precisaria comer mais ao longo do dia para repor toda 

a energia.

5. O que acontece quando ingerimos menos 

energia do que gastamos nas nossas ativi-

dades? Explique.
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Figura 3.

Quando ingerimos menos energia do que gastamos, ema-

grecemos, pois nosso organismo utilizará a energia armaze-

nada no tecido adiposo (gorduroso).

6. O que acontece quando ingerimos mais 

energia do que necessitamos? Explique.

Quando ingerimos mais energia do que necessitamos, engor-

damos, pois nosso organismo armazenará a energia extra, pro-

duzindo gorduras que ficam acumuladas no tecido adiposo.

7. Quais dicas podemos dar para uma pessoa 

que não quer engordar?

As dicas para quem não quer engordar são: ingerir alimentos que 

forneçam exatamente a mesma quantidade de energia que é 

gasta durante as atividades diárias ou realizar atividades físicas de 

tal forma que a energia ingerida seja utilizada, e não armazenada.

Professor, discuta sobre os comportamentos 

atuais que têm contribuído para aumentar o 

número de pessoas com excesso de peso. Depois, 

proponha a seguinte questão do Caderno do 

Aluno.

8. Quais são os hábitos que você observa 

na figura que podem levar à obesidade? 

Explique.

Embora a discussão possa abranger vários aspectos, é funda-

mental deixar claro que o sedentarismo e a dieta inadequada 

são dois comportamentos que vêm contribuindo para a obe-

sidade infantil e também para as demais faixas etárias.

Leia o texto a seguir e responda 

às questões.

obesidade na adolescência

Nas últimas décadas, a população brasileira está passando por mudanças de hábito que estão 
contribuindo para o aumento de doenças crônicas causadas pelo excesso de peso e pela obesidade, como 
hipertensão, diabetes, doenças coronarianas e alguns tipos de câncer. Como a alimentação influencia 
todos os aspectos da vida de um indivíduo, aqueles que não se alimentam de maneira adequada têm 
menor qualidade de vida.

O aumento da obesidade também é uma característica entre os adolescentes. Nessa faixa etária, os 
hábitos de consumo são influenciados por inúmeros fatores, como gosto pessoal, classe econômica, 
influência de amigos, influência da mídia, rebeldia contra os controles exercidos pela família e busca 
de autonomia e identidade.

A prevenção e o combate ao excesso de peso e à obesidade exigem duas condições: aumentar o gasto 
energético e reduzir o consumo de alimentos hipercalóricos. Quanto antes se inicia a adoção de hábitos 
alimentares saudáveis e de atividades físicas adequadas à faixa etária, maiores são as chances de reduzir 
a obesidade nos adolescentes e adultos.

Elaborado por Maíra Batistoni e Silva especialmente para o São Paulo faz escola.
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1. Segundo a autora, a prevenção da obesi-

dade exige duas condições: “aumentar o 

gasto energético e reduzir o consumo de 

alimentos hipercalóricos”. O que isso sig-

nifica? Explique com suas palavras.

Quando a autora comenta sobre o aumento do gasto energé-

tico, está falando de um aumento nas atividades físicas e, prova-

velmente, de uma prática regular e diária para que o gasto de 

energia aumente. Quando a autora comenta sobre a redução 

do consumo de alimentos hipercalóricos, refere-se a diminuir 

a ingestão de alimentos ricos em gorduras e/ou em açúcares.

2. A obesidade é um distúrbio nutricional 

que vem afetando um número cada vez 

maior de pessoas. Que hábitos podem 

levar uma pessoa a se tornar obesa? Dê 

exemplos.

A falta de exercícios físicos e a ingestão de alimentos 

hipercalóricos, de forma geral podem levar à obesidade. 

Alguns exemplos: o aumento da ingestão de fast-food, o 

uso de escadas rolantes, elevadores e carros, o aumento 

de atividades de lazer que exigem poucos movimentos 

como assistir à TV e acessar a internet.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 
ALIMENTAÇÃO BALANCEADA – A PIRÂMIDE ALIMENTAR

Esta Situação de Aprendizagem propõe a 

comparação da alimentação diária com o equi-

líbrio proposto pelas pirâmides alimentares. O 

objetivo é que os alunos entendam os funda-

mentos de uma dieta variada e balanceada e 

identifiquem os tipos de alimentos e as quan-

tidades necessárias à manutenção da boa 

saúde.

Conteúdos e temas: necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada (alimentação variada).

Competências e habilidades: identificar a composição nutricional dos alimentos e a função de cada 
tipo de componente; identificar as causas do ganho de peso excessivo, bem como as estratégias 
que favorecem o emagrecimento saudável. 

Sugestão de estratégias: comparação de dados coletados com a figura da pirâmide alimentar. 

Sugestão de recursos: Caderno de Ciências; imagem da pirâmide alimentar. 

Sugestão de avaliação: respostas dos alunos, tanto orais quanto escritas, para as questões sobre 
dieta balanceada.

roteiro da Situação de 
Aprendizagem 3

Depois de terem percebido a presença dos 

nutrientes na alimentação e sua função energé-

tica, proponha as seguintes questões para 

orientar as próximas atividades:

 f  Sua alimentação supre as suas necessidades 

energéticas e nutricionais?
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como lição de casa, o que aumenta a qualidade 

dos registros, pois os alunos poderão anotar à 

medida que se alimentam.

o que diz a pirâmide alimentar: sua 
alimentação é balanceada e saudável?

Depois, apresente aos alunos o esquema da 

pirâmide alimentar, reproduzida no Caderno 

do Aluno (Figura 4). Discuta com eles os prin-

cípios da pirâmide, sempre associando os tipos 

de alimentos às porções recomendadas.

Os seguintes artigos abordam os princí-

pios dessa nova pirâmide e podem ajudá-lo 

a se aprofundar no assunto: Pesquisadores de 

Harvard propõem nova pirâmide alimentar, R. 

de Gáspari Valdejão (2006), e Bases da pirâ-

mide alimentar, de Walter C. Willet e Meir J. 

Stampfer (2003).

 f  Como saber se estamos comendo bem?

Explique que, para nos ajudar a escolher 

os alimentos adequados para constituir uma 

alimentação saudável, nutricionistas e médi-

cos criaram a pirâmide alimentar, uma divisão 

dos alimentos em nove grupos que devem ser 

consumidos em quantidades diferenciadas. A 

pirâmide alimentar é um guia para auxiliar a 

nos alimentarmos de forma balanceada, isto 

é, de modo que nossas necessidades energéti-

cas e nutricionais sejam atendidas.

Para tentar responder a essas questões 

orientadoras, peça aos alunos que descrevam 

seus hábitos alimentares, nas próximas 24 

horas, registrando todos os alimentos consu-

midos e suas respectivas quantidades na tabela 

do Caderno do Aluno. Dependendo da sua 

organização, você pode solicitar essa atividade 

Figura 4 – Pirâmide alimentar: os alimentos que precisam ser consumidos numa quantidade maior estão na base da pirâmide 
e os que precisam ser consumidos em menor quantidade estão no topo da pirâmide. 
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Após a exposição, proponha que os alunos 

revejam os registros sobre os alimentos consu-

midos ao longo de um dia e respondam às 

questões a seguir. Essa atividade pode ser uti-

lizada como forma de avaliar a compreensão 

dos princípios da pirâmide alimentar e também 

no desenvolvimento da habilidade de interpre-

tação de imagens. 

1. Sua alimentação está de acordo com as 

recomendações da pirâmide alimentar? 

Por quê?

O objetivo da questão é que os alunos comparem cada 

grupo da pirâmide com as porções ingeridas em sua dieta 

real. É normal encontrarmos um consumo maior de certos 

tipos de alimento, como massas e doces, e um consumo 

menor de outros, como verduras e cereais.

Professor, você pode introduzir o assunto mostrando primeiro 

quais são os grupos de alimentos que compõem a pirâmide 

alimentar. Informações complementares podem ser encon-

tradas no artigo Guia de bolso do consumidor saudável, no 

site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

É esperado que grande parte dos alunos apresente uma ali-

mentação inadequada. Para conseguir trabalhar a questão 

convenientemente, é importante não julgar os tipos de dieta, 

mas tentar encontrar motivos para a inadequação. Fatores 

culturais e econômicos são as principais razões para uma 

dieta inadequada. Trabalhe essas questões com os alunos.

2. Quais alimentos podem ser trocados, 

excluídos ou acrescentados para que a sua 

alimentação fique mais adequada?

Resposta pessoal. Professor, mais uma vez, o fator econômico 

virá à tona nas respostas à questão. Simplesmente aceitar 

o fato de que pessoas com baixo poder aquisitivo não têm 

condições de comer o que é recomendado pela pirâmide 

alimentar é um equívoco. Aqui surge a oportunidade de você 

discutir com os alunos o direito de todo cidadão ter uma ali-

mentação saudável. Por que a realidade muito distante do 

recomendado pelos médicos e nutricionistas? O que pode 

ser feito para mudar essa realidade?

3. Complete a pirâmide alimentar com os ali-

mentos que você escolheu para fazer parte 

da sua alimentação, colocando-os nos 

andares adequados e indicando o número 

de porções recomendadas. Não se esqueça 

de colocar as atividades físicas que você 

pratica na base da pirâmide.

Esta atividade deve ser feita baseando-se na resposta da ques-

tão anterior. O objetivo é que o aluno imagine uma alimen-

tação adequada, considerando os alimentos que conhece e 

que pode consumir e, assim, complete a pirâmide disponível 

no Caderno do Aluno.

Para finalizar esta Situação de Apren-

dizagem, pense sobre o que você 

aprendeu com a pirâmide alimentar 

e responda às questões a seguir.

1. Comer bem é comer muito? Justifique sua 

resposta.

Comer bem significa comer os alimentos adequados nas 

quantidades necessárias para suprir as recomendações ener-

géticas e nutricionais de cada indivíduo. Isso não é o mesmo 

que comer muito.

2. O que é pirâmide alimentar? Quais são os 

princípios da dieta baseada no modelo da 

pirâmide alimentar?

A pirâmide alimentar é um guia para auxiliar na escolha dos 

alimentos e manter uma alimentação balanceada. Os prin-

cípios fundamentais da pirâmide alimentar são a modera-

ção e a variedade, de tal modo que você obtenha todos os 
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nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu 

corpo, mantendo o equilíbrio energético.

3. Qual é o papel da atividade física na pirâ-

mide alimentar apresentada?

A prática diária de exercícios físicos diminui os riscos de 

desenvolvermos diversas doenças, como, por exemplo, obe-

sidade, diabetes, osteoporose e problemas no coração.

Professor, no Caderno do Aluno há um 

quadro Aprendendo a aprender sugerindo que 

as informações aprendidas acerca da pirâmide 

alimentar influenciem, daqui para frente, as 

escolhas dos alunos em prol de sua saúde. 

Converse com os alunos sobre isso.

1. Considere a composição do 

lanche solicitado por João:

de carboidratos e gorduras e faltam vitaminas, minerais e 

proteínas. O lanche consumido não é equilibrado nem rico 

em nutrientes.

b) Se o hambúrguer fosse assado em vez de 

frito, haveria diminuição no total caló-

rico? Por quê?

Sim, pois isso reduziria a quantidade total de gorduras no lan-

che, já que elas são um dos nutrientes que mais fornecem 

energia.

2. A pirâmide alimentar pode ser utilizada 

como referência para estimarmos as quan-

tidades de cada tipo de alimento que 

devemos consumir. Julgue as afirmativas 

a seguir com base na pirâmide alimentar. 

Utilize (V) para as verdadeiras e (F) para 

as falsas.

( F )  Para garantir uma alimentação equi-

librada, devemos consumir grande 

quantidade de gorduras, que se encon-

tram no topo da pirâmide.

( V )  O topo da pirâmide mostra os alimen-

tos que devem ser consumidos com 

moderação.

( V )  A maior parte da energia de que preci-

samos deve vir dos alimentos que for-

mam a base da pirâmide.

( F )  Os alimentos do segundo nível da pirâ-

mide devem ser consumidos com fre-

quência, pois têm função construtora.

Alimento Principais nutrientes 
constituintes

Pão Carboidratos

Hambúrguer  
(carne frita)

Proteínas e 
gorduras

Óleo de frituras Gorduras

batata frita Carboidratos e 
gorduras

refrigerante Carboidratos e sais 
minerais

Quadro 7.

a) O lanche tem excesso ou falta de alguns 

nutrientes? Justifique. 

O lanche não deixou João bem alimentado, pois tem excesso 



27

Ciências – 7a série/8o ano – Volume 1

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 
COMO APROVEITAMOS OS NUTRIENTES –  

OS SISTEMAS DE NUTRIÇÃO

Conteúdos e temas: digestão; respiração; circulação; excreção.

Competências e habilidades: identificar e explicar a integração existente entre os sistemas digestório, 
respiratório, cardiovascular e excretor durante o processo de nutrição; ler e interpretar textos 
informativos; buscar informações em fontes diversas; trabalhar em grupo; construir esquemas 
para sintetizar informações.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de texto; exposição dialogada; pesquisa 
orientada.

Sugestão de recursos: roteiro de pesquisa; materiais de pesquisa diversos, como livros antigos, 
revistas, jornais, acesso à internet; impressora; cartolinas brancas; giz e lousa.

Sugestões de avaliação: resolução de questões; participação durante a pesquisa; qualidade dos 
dados pesquisados apresentados; qualidade do infográfico produzido.

O objetivo desta Situação de Aprendizagem 

é orientar os alunos para que sejam capazes de 

perceber a integração entre as funções de nutri-

ção. Partindo de questões simples como O que 

acontece com o alimento que ingerimos? ou Onde 

fica o ar que você respira?, pretende-se estabele-

cer relações entre as diferentes funções de nutri-

ção: digestão, que transforma os alimentos em 

elementos tão pequenos que são capazes de 

atravessar a parede do tubo digestório, sendo 

levados para todos os órgãos do corpo a fim de 

permitir seu funcionamento; respiração, que 

garante a aquisição do gás oxigênio; circula-

ção, responsável pelo transporte; excreção, 

relacionando-a à eliminação dos resíduos celu-

lares. Esta Situação de Aprendizagem será 

realizada em etapas. Inicialmente, apresentare-

mos um problema e faremos a proposta da 

atividade; depois, uma pesquisa documental 

orientada e exposição das conclusões. Por fim, 

os grupos compartilharão os resultados e serão 

orientados à conclusão.

roteiro da Situação  
de Aprendizagem 4

Professor, nesta primeira etapa o pro-

blema será apresentado. Realize a leitura 

coletiva do texto e solicite que os alunos iden-

tifiquem os processos pelos quais os recursos 

necessários para as células (como alimento e 

gás oxigênio) devem passar até serem apro-

veitados por elas.
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Após a primeira leitura, solicite que respon-

dam às questões no Caderno do Aluno.

1. Quais são os processos pelos quais o ali-

mento e o gás oxigênio devem passar até 

chegar às células, onde serão utilizados 

para a produção de energia?

O alimento deve ser ingerido e transformado pelo sistema 

digestório para que seus nutrientes constituintes sejam 

absorvidos pelo sangue e, assim, possam chegar às células. 

o caminho dos alimentos

O corpo está constantemente utilizando energia para correr, pular, brincar, falar e pensar. O corpo 
necessita de energia até mesmo quando está em repouso, para manter as funções vitais. Nas atividades 
anteriores, vimos que essa energia vem dos alimentos e que, além de energia, os alimentos também for-
necem materiais (nutrientes e água) que serão utilizados para compor e regular as atividades do 
organismo.

Quando comemos um sanduíche, por exemplo, estamos ingerindo materiais que fizeram parte de 
outros seres vivos. Os alimentos produzidos pelos vegetais são transferidos para os animais pelas 
cadeias alimentares. Para que sejam utilizados pelas células, os alimentos devem passar por sucessivas 
transformações para que possam ser absorvidos, isto é, entrar no sangue e depois nas células.

Parte desse processo de transformação é conhecida como digestão. Nos seres humanos, a diges-
tão começa pela boca, segue pelo estômago e finaliza no intestino delgado, onde, além de transfor-
mados, os nutrientes são absorvidos pelo sangue para que sejam transportados para as células.

O sangue, além de transportar os nutrientes simples, também é responsável por levar o gás 
oxigênio que recolhe no pulmão e por eliminar o gás carbônico produzido pela respiração celular.

As células utilizam os nutrientes para produção de energia e de novas substâncias. Para isso, elas 
têm estruturas responsáveis pela transformação dos materiais.

Os resíduos produzidos pelas células são jogados no sangue. No pulmão, o gás carbônico passa 
para o ar enquanto o gás oxigênio entra no organismo. Os rins retiram excretas nitrogenadas e 
produzem a urina.

As substâncias que não foram aproveitadas, absorvidas, continuam no tubo digestório e são 
eliminadas pelas fezes. A celulose, por exemplo, que compõe as fibras, não é digerida, mas auxilia 
o funcionamento intestinal.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

O gás oxigênio, que é absorvido do ar atmosférico, entra 

no sangue e é transportado para todas as células do 

organismo.

2. Por que os alimentos precisam ser 

transformados?

Os alimentos precisam passar pelo processo de digestão 

para que os nutrientes sejam transformados em nutrien-

tes simples e possam ser absorvidos e levados até às 

células.
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3. Por quais processos o alimento passa antes 

de ser absorvido pelas células?

Os alimentos passam pela digestão, que se inicia na boca, 

continua no estômago e termina no intestino.

4. Como são eliminados os resíduos da 

digestão?

Os resíduos da digestão (materiais que não foram apro-

veitados) continuam no tubo digestório e são eliminados 

pelas fezes.

5. Como são eliminados os resíduos produzi-

dos pelas células?

São jogados no sangue e, posteriormente, retirados pelos 

rins e eliminados na urina ou pelo pulmão.

6. Registre a seguir a definição de cada um 

dos importantes processos:

digestão respiração Circulação

Processo que 
transforma o 
alimento e deixa 
os nutrientes que 
o constituem 
prontos para 
serem absorvidos.

Processo no qual o 
ar atmosférico 
entra e sai dos 
pulmões. É durante 
a respiração que o 
gás oxigênio é 
absorvido pelo 
sangue.

Transporte de 
nutrientes, gás 
oxigênio e 
resíduos pelo 
sangue.

Com o auxílio de um livro didático 

ou outra fonte de pesquisa, identi-

fique e liste todos os órgãos do 

corpo humano que participam dos processos 

de digestão, respiração e circulação. Ao final 

de sua pesquisa, indique os órgãos que atuam 

na transformação, na absorção e no transporte 

de nutrientes.

 Digestão: boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, 

pâncreas, vesícula biliar, intestino delgado e intestino grosso.

 Respiração: boca, nariz, laringe, traqueia, brônquios, 

pulmões, diafragma e músculos intercostais.

 Circulação: coração e vasos sanguíneos (veias, artérias e 

capilares).

Professor, neste momento é proposta 

uma pesquisa sobre as funções vitais 

no corpo humano com base no 

Roteiro de pesquisa do Caderno do Aluno. A 

classe será dividida em quatro grupos, sendo que 

cada um ficará responsável por um tema.

Neste trabalho, propõe-se desenvolver um 

estudo, seguido da produção de um relatório 

sobre digestão, circulação, respiração e excreção, 

levando em conta a integração funcional que 

esses processos promovem nos organismos vivos.

Os temas são:

1. digerir: processo de preparação dos nu-

trientes para atuarem nas células.

2. respirar: processo de trocas de gás oxigênio 

e gás carbônico com o meio ambiente.

3. Circular: processo de distribuição e coleta 

de substâncias nos organismos.
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4. Excretar: processo de eliminação das subs-

tâncias desnecessárias à vida das células.

roteiro de pesquisa

1. O que é (digerir, respirar, circular, excretar)?

2. Como a função (de digestão, respiração, 

circulação, excreção) participa da manu-

tenção do organismo?

3. Explique o processo (de digestão, res-

piração, circulação, excreção) no corpo 

humano. Identifique os órgãos e suas res-

pectivas funções no processo.

4. Represente o sistema (digestório, respi-

ratório, circulatório, excretor) com suas 

estruturas e orgãos.

Apresentando os resultados da pesquisa

Os resultados devem ser apresentados em 

um relatório contendo as informações solici-

tadas pelo Roteiro de pesquisa. Deve ser pro-

duzido um cartaz com o contorno do corpo 

de um aluno, com os órgãos relativos ao sis-

tema pesquisado, para apresentar os resulta-

dos da pesquisa para a classe.

Os alunos trabalharão em grupo, pesqui-

sando informações com base nas questões suge-

ridas no Roteiro de pesquisa. Oriente-os para 

que todos mantenham seus registros. Ajude-os, 

indicando, no início do trabalho, alguns mate-

riais de pesquisa que possam ser utilizados. Se 

for possível, providencie um atlas do corpo 

humano para cada grupo. No trabalho, na inter-

net ou na biblioteca, instrua-os sobre o uso de 

palavras-chave que possam ser utilizadas para 

iniciar a pesquisa. Aconselhe a utilização de 

sites de universidades, museus, institutos de 

pesquisa e órgãos governamentais.

O acompanhamento durante o processo de 

pesquisa é fundamental. Verifique se todos 

entenderam o que fazer, se estão participando 

e cumprindo os objetivos propostos.

A última etapa constitui o momento de 

socialização. Cada grupo pode utilizar de 10 a 

15 minutos para expor suas conclusões. Oriente 

os alunos para que façam anotações no 

Caderno do Aluno sobre a exposição dos cole-

gas e elaborem questões, que deverão ser escla-

recidas pelo grupo no final. Se for possível, em 

vez de utilizarem cartazes com a localização 

dos órgãos no corpo humano, solicitem aos 

alunos que usem transparências, slides ou, se 

houver possibilidade, projeção em data show.

Construindo um infográfico

infográficos são esquemas simplificados 
que unem imagens, gráficos e textos. Eles são 
úteis para explicar processos complexos.

Professor, neste momento, os alunos deve-

rão construir um infográfico para relacionar 

todas as funções vitais pesquisadas pela classe 

(digestão, respiração, circulação e excreção).

Professor, veja na Figura 5 um exemplo de 

infográfico que relaciona todas essas funções.
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gás carbônico  
+ excretas

gás oxigênio 
+ nutrientes

excretas

excretas

gás oxigênio

gás carbônico 

gás oxigênio

nutrientes

nutrientes

gás carbônico

Figura 5.

Figura 6.

ar bronquíolo

alvéolo
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1. O ar é uma mistura de vários 

gases. A tabela a seguir apresenta, 

em percentuais, a composição do 

ar inspirado e expirado por uma pessoa. A 

medição foi feita ao nível do mar. Inter-

prete as informações da tabela (Quadro 8) 

e responda:

gás 
oxigênio

gás 
carbônico nitrogênio outros 

gases

Ar 
inspirado 20,9 0,03 79,0 0,07

Ar 
expirado 16,0 4,00 79,0 1,00

diferença − 4,9 + 3,97 0,0 + 0,93

Quadro 8.

 Como você explica a diferença verificada na 

quantidade de gás oxigênio no ar inspirado 

em comparação com o ar expirado? 

A diferença ocorre porque o corpo utiliza gás oxigênio e pro-

duz gás carbônico.

a) O que a figura representa? 

A figura representa trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos 

pulmonares.

2. Observe a figura:
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b) Explique o que está acontecendo na 

figura, nomeando os gases representa-

dos por A e B.

O gás oxigênio, representado na figura como B, passa do 

alvéolo para o sangue, e o gás carbônico, representado 

como A, sai do sangue e vai para o alvéolo pulmonar.

1. Além do gás oxigênio, as células 

necessitam de nutrientes para obter 

energia e continuar funcionando. O 

sistema digestório é responsável por garan-

tir os nutrientes para as células. Sobre esse 

processo, responda:

a) O que acontece com o alimento durante 

a digestão? 

Durante a digestão, os alimentos são transformados até 

que os nutrientes estejam prontos para ser absorvidos.

b) Como e onde ocorre o processo de 

absorção dos nutrientes?

Os nutrientes atravessam a parede do intestino delgado e 

chegam à corrente sanguínea.

c) Como os nutrientes chegam até as 

células? 

Os nutrientes são levados até as células pelo sangue, que 

circula por todo o corpo.

2. (Fuvest – 1995) O esquema a seguir apre-

senta o percurso do sangue no corpo 

humano.
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Figura 7.

 Assinale a alternativa que indica correta-

mente as regiões desse percurso onde se 

espera encontrar as maiores concentrações 

de gás oxigênio, glicose e ureia.

a) gás oxigênio – I; glicose – III; ureia – VI.

b) gás oxigênio – II; glicose – III; ureia – VII.

c) gás oxigênio – II; glicose – VII; ureia – VI.

d) gás oxigênio – I; glicose – IV; ureia – VII.

e) gás oxigênio – II; glicose – IV; ureia – VI.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 
SISTEMA CARDIOVASCULAR − 

TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS PELO ORGANISMO

roteiro da Situação  
de Aprendizagem 5

Nesta Situação de Aprendizagem, proponha 

aos alunos as seguintes indagações:

1. Para que serve o coração?

2. O coração de todas as pessoas bate no 

mesmo ritmo?

3. Seu coração bate sempre no mesmo ritmo?

As três questões que abrem esta Situação de 

Aprendizagem são importantes para detectar 

Conteúdos e temas: funções do sistema circulatório; principais estruturas; hábitos de vida e saúde. 

Competências e habilidades: identificar e explicar as funções básicas e as principais doenças do sistema 
cardiovascular; identificar hábitos de vida e/ou fatores que afetam a saúde relacionados ao sistema 
cardiovascular, como hipertensão, sedentarismo, colesterol, diabetes, obesidade, tabagismo e estresse.

Sugestão de estratégias: atividade de determinação da pulsação em diferentes situações; exposição 
dialogada; pesquisa orientada. 

Sugestão de recursos: roteiro; giz; lousa; caderno. 

Sugestão de avaliação: qualidade das manifestações dos alunos sobre os temas abordados; orga-
nização das informações nos gráficos, tabelas e folders produzidos.

O objetivo desta Situação de Aprendiza-

gem é aproximar os alunos dos conceitos 

relacionados ao sistema cardiovascular. A 

partir de um experimento que envolve as 

mudanças na frequência cardíaca, eles serão 

levados a refletir sobre condições que podem 

afetar o funcionamento desse sistema e causar 

problemas de saúde.

o que os alunos sabem sobre o assunto. 

Observe o vocabulário, as ideias e os conceitos 

espontâneos dos estudantes e procure orientar 

as suas intervenções, levando em consideração 

esses dados.

Peça aos alunos sugestões sobre as manei-

ras pelas quais conseguem sentir o próprio 

coração. Pergunte-lhes se sabem o que é a 

pulsação que se sente ao pressionar os dedos 

perto da mão. Após chegarem à conclusão de 

que, no pulso, podemos sentir o bombear do 

sangue pelo coração, instrua-os, de acordo 

com o Roteiro de experimentação do Caderno 

do Aluno, sobre como sentir as próprias pul-
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c)   Faça uma atividade física intensa, que 

pode ser uma corrida (na quadra ou no 

pátio) ou, ainda, polichinelos (na pró-

pria classe), por aproximadamente 30 

segundos. Meça a pulsação novamente 

utilizando o mesmo método. 

 Frequência cardíaca após atividade 

física:  batimentos/minuto.

interpretando os resultados

Elabore uma explicação para os resultados 

obtidos, levando em conta o que você já estu-

dou sobre a função do sangue nas atividades 

anteriores. Em outras palavras, explique por 

que a frequência cardíaca em repouso é dife-

rente da frequência medida após o exercício.

O aumento da atividade física provoca um aumento da neces-

sidade de gás oxigênio pelas células para a realização da respi-

ração celular e a consequente obtenção de energia. Existe uma 

relação direta entre a frequência cardíaca e a necessidade das 

células por gás oxigênio. O aumento da frequência cardía ca faz 

que o gás oxigênio chegue mais rápido às células e que o gás 

carbônico seja eliminado e não se acumule nos tecidos.

Professor, proponha aos alunos uma reflexão 

sobre como os fatores relacionados aos hábitos 

de vida e certas condições patológicas afetam a 

saúde do sistema cardiovascular. Os mais 

importantes são: hipertensão, sedentarismo, 

excesso de colesterol, diabetes, obesidade, taba-

gismo e estresse. Sugira que pesquisem, em 

diferentes fontes, sobre as doenças que podem 

decorrer desses fatores, condições e que anotem 

a fonte de pesquisa que foi utilizada.

sações, apoiando os dedos de uma mão no 

pulso da outra.

A frequência cardíaca

objetivo

Com este experimento, você deverá ser 

capaz de responder à seguinte questão: Como 

a intensidade das atividades físicas interfere na 

frequência dos batimentos do coração?

Procedimentos

a)  Sente-se e meça a sua pulsação, colo-

cando a mão no pulso e contando os 

batimentos durante 15 segundos, como 

mostra a figura a seguir. 

Figura 8 – Medição da frequência cardíaca no pulso.
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b) Multiplique o resultado por quatro para 

saber a pulsação por minuto e registre o 

valor:

 Frequência cardíaca em repouso: 

 batimentos/minuto.
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Os termos específicos como pressão arterial, 

infarto, AVC, aterosclerose, parada cardíaca 

etc. podem aparecer durante essas aulas. É 

interessante que você esteja preparado para 

defini-los, caso haja dúvidas.

roteiro de pesquisa

1. O que é (sedentarismo, obesidade, taba-

gismo, estresse)?

2. Certas condições (excesso de colesterol, 

diabetes, sedentarismo, obesidade, taba-

gismo e estresse) podem causar infarto, 

AVC, parada cardíaca, aterosclerose, entre 

outras doenças. O que são e quais são os 

sintomas dessas doenças?

3. Que medidas podem ser tomadas para evi-

tar essas doenças?

As respostas dependerão da doença pesquisada.

4. Como reconhecer quando essas doenças 

acontecem?

 As respostas dependerão da doença pesquisada.

Após uma breve reflexão sobre o assunto 

estudado, divida a classe em grupos e solicite 

a realização da seguinte atividade do Caderno 

do Aluno: 

Produzir uma paródia de utilidade pública, 

isto é, que oriente seus ouvintes sobre a vida 

saudável e a prevenção de doenças cardiovas-

culares.

Paródia, segundo o dicionário Aurélio 

(Novo Dicionário Aurélio. 3. ed. versão em 

CD-Rom. Curitiba: Positivo, 2004), é uma 

imitação cômica de uma composição; no 

caso, uma música. 

No dia da apresentação das paródias, dis-

cuta com os alunos como os fatores interferem 

na saúde. Retome a discussão sobre os diferen-

tes tipos de gorduras (Situação de Aprendiza-

gem 3) e os problemas causados pelas gorduras 

saturadas e as gorduras insaturadas (trans). 

Explique a importância do consumo de gordu-

ras insaturadas para a boa saúde do sistema 

cardiovascular. Nesse momento, é muito 

importante retomar a discussão sobre a impor-

tância de atividades físicas na manutenção da 

integridade do organismo. Se, por acaso, você 

sentir que a composição de paródias não é uma 

atividade adequada aos seus alunos, eles pode-

rão ser instruídos a produzir cartazes para 

divulgação na comunidade escolar sobre as 

características das doenças, os fatores de risco 

e as formas de prevenção.

1.  Responda às questões a seguir.

a) O que é infarto?

O infarto do miocárdio ocorre quando parte desse músculo 

cardíaco deixa de receber sangue pelas artérias coronárias 

que o nutrem. Quando isso acontece, a parte do músculo 

que não é alimentada deixa de funcionar, o que pode levar 

a pessoa à morte.
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b) Quais são os fatores de risco que podem 

levar ao infarto do miocárdio?

Os fatores de risco que podem levar ao infarto do miocár-

dio são obesidade, excesso de colesterol, diabetes, estresse, 

hipertensão, tabagismo e vida sedentária.

c) Por que o infarto pode matar?

O infarto pode matar porque a falta de oxigenação do mio-

cárdio pode levar à parada cardíaca e à consequente parada 

da circulação de sangue pelo corpo.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 
SISTEMAS DE DEFESA DO ORGANISMO − 

O SISTEMA IMUNOLÓGICO 

Conteúdos e temas: manutenção e integridade do organismo.

Competências e habilidades:  identificar e explicar mecanismos de defesa (barreiras mecânicas e sistema 
imunológico) utilizados pelo organismo para se proteger da ação de agentes externos, mantendo sua 
integridade; identificar e explicar formas pelas quais o sangue está relacionado às defesas corporais 
internas do organismo.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de texto e exposição dialogada.

Sugestão de recursos: textos Vacinas: ajudando  nosso organismo a se defender das doenças e Por que 
temos febre?; giz; lousa.

Sugestão de avaliação: qualidade das manifestações dos alunos sobre os temas abordados; resolução 
de questões.

O objetivo da Situação de Aprendizagem é que 

os alunos, estimulados pela leitura de dois textos, 

sejam capazes de explicar como o corpo se defende 

para manter a integridade do organismo.

verifique se eles atribuem o significado correto 

a esses termos.

Solicite aos estudantes que leiam os textos 

a seguir e respondam às questões.

roteiro da Situação de Aprendizagem 6

Faça um levantamento com os alunos sobre 

as ideias que eles têm sobre as defesas do corpo.

É provável que alguns já tenham ouvido 

falar de anticorpos e de defesas do organismo; 
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Vacinas: ajudando nosso organismo a se defender das doenças 

Para que o nosso organismo permaneça saudável, isto é, com saúde, é necessário que consiga 
controlar a entrada de micro-organismos – vírus, bactérias e protozoários –, pois eles podem causar 
inúmeras doenças quando penetram em nosso corpo.  

Para isso, contamos com um sistema de defesa – o sistema imunológico –, cuja função é exata-
mente esta: sempre que um desses micro-organismo entra em nosso corpo, o sistema imunológico 
produz substâncias para destruí-lo. 

Pode parecer curioso, mas é assim mesmo que esse mecanismo funciona: da mesma maneira que 
um micro-organismo pode causar esta ou aquela doença, ele também consegue fazer que o nosso 
próprio organismo reaja, produzindo substâncias para destruí-lo e nos protegendo de determinadas 
doenças.  

Você já ouviu dizer que as vacinas nos protegem de certas doenças? Pois as vacinas são produtos 
biológicos, isto é, são fabricadas com base em pedaços dos micro-organismos que causam as doen-
ças. Elas estimulam o organismo de quem é vacinado a produzir a sua própria proteção. Para reduzir 
os riscos da vacinação, há estratégias para “enfraquecer” esses micro-organismos – e as vacinas 
funcionam mesmo quando produzidas com base em micro-organismos mortos. 

Quando você é vacinado (ou “imunizado”), o seu organismo começa a produzir anticorpos que 
previnem contra a doença que seria causada pelo micro-organismo, sem os riscos da própria infec-
ção. Esses anticorpos destroem o micro-organismo causador da doença. 

Depois de vacinado, o organismo consegue continuar produzindo esses mesmos anticorpos durante 
muito tempo, todas as vezes em que entrar em contato com os micro-organismos utilizados na fabri-
cação da vacina. Assim, se a pessoa vacinada for novamente exposta ao agente causador da doença, 
os anticorpos conseguirão inibir os micro-organismos antes que eles consigam causar a doença.  

Parece simples, não? Acontece que a memória do nosso sistema imunológico não funciona da 
mesma maneira para todos os micro-organismos – e nem para todas as doenças. No caso do 
sarampo, por exemplo, temos a doença uma única vez na vida, o que significa que a memória 
imunológica para o micro-organismo causador dessa doença funciona durante toda a nossa vida. 

Essa mesma regra não vale para o tétano, motivo pelo qual temos que tomar outras doses da 
vacina a cada dez anos. Em outras palavras, a memória imunológica para o micro-organismo que 
causa o tétano dura apenas dez anos – e as novas doses de vacina fazem o papel de ativá-la nova-
mente, mantendo o nosso organismo protegido contra essa doença. 

Outra possível complicação em relação às vacinas é o comportamento dos próprios micro-
-organismos quando entram em contato com as substâncias que podem prejudicá-los. Para se 
defender, os micro-organismos procuram se “disfarçar” – uma saída para que o sistema imunológico 
(ou as vacinas) não os reconheça nem os ataque.  

Muitas pessoas se perguntam se as vacinas fazem mal, uma vez que elas são produzidas com os 
próprios micro-organismos que causam as doenças. As vacinas não fazem mal, ainda que possam 
provocar pequenos efeitos colaterais, por exemplo, dor leve no local em que foram injetadas ou um 
pouco de febre. 

Enfim, riscos bastante pequenos, enquanto os riscos de não se vacinar são bem mais graves, pois 
podem expor o organismo a doenças que causam danos ou podem até mesmo tirar a vida de quem 
não se vacina.

Elaborado por Ghisleine Trigo Silveira especialmente para o São Paulo faz escola.



38

Professor, no Caderno do Aluno sugere-se 

que seja criado um glossário com as palavras 

que o aluno não conhece. Após uma breve dis-

cussão sobre as defesas do nosso organismo, os 

alunos deverão responder às questões a seguir.

1. Como agem as vacinas? Qual é a importân-

cia delas para a manutenção da nossa saúde?

As vacinas são os próprios agentes causadores das doenças 

atenuados, que apenas provocam o sistema imunológico, 

criando uma memória imunológica. Quando o corpo entra 

em contato com o agente natural, a resposta imunológica é 

mais rápida e eficiente. As vacinas são uma proteção eficaz 

contra várias doenças.

2. Por que temos algumas doenças apenas 

uma vez na vida, enquanto outras podem 

nos afetar várias vezes?

Quando entramos em contato com micro-organismos 

causadores de doenças, nosso sistema imunológico pro-

duz anticorpos. Quando somos infectados por esses mes-

mos agentes novamente, os anticorpos nos protegem e 

não ficamos doentes. No entanto, a memória imunológica 

funciona durante toda a vida para algumas doenças, como 

no caso do sarampo – que só se contrai uma vez. Porém, 

há outras doenças, como o tétano, cujos anticorpos dei-

xam de ser produzidos depois de determinado tempo, 

possibilitando que se contraia a doença mais de uma vez 

na vida.

3. Qual é a importância de termos um sistema 

de defesa associado ao sangue?

Como o sangue circula por todo o organismo, o sistema 

imunológico detecta rapidamente os seres invasores e 

é capaz de proteger todo o corpo, e não apenas órgãos 

específicos.

Por que temos febre?

Temperatura alta é sinal de que seu organismo está sendo atacado por micróbios 

Você acorda e parece que o dia será como outro qualquer. Pula da cama, mas um cansaço logo 
toma conta do seu corpo. Então, você volta para o quarto e se esconde debaixo do cobertor. Sente 
frio e, em seguida, começa a suar. O coração às vezes acelera, a respiração fica ofegante e suas 
bochechas ficam vermelhas como um tomate. É ela, a febre, que veio te pegar! 

Calma! A febre não é um monstro. É apenas um sinal de que o seu organismo está sendo atacado 
por micro-organismos nocivos à saúde. Só fique atento para não confundir febre com situações que 
levem ao aumento de temperatura corporal, como se agasalhar e se exercitar muito. Em geral, a febre 
vem acompanhada de algum outro sintoma, que pode ser dor de garganta, dor de ouvido, manchas 
pelo corpo, diarreia, vômito etc. Nesses casos, pode apostar que alguma doença está para chegar. 

Na verdade, a febre é resultado da ação de uma substância chamada prostaglandina. O nome é 
difícil de pronunciar, mas sua função é relativamente simples: levar ao cérebro a mensagem de que 
é necessário aumentar a temperatura do corpo para sinalizar que há algum micróbio invasor em 
atividade. Alertas ligados! Nosso sistema imunológico, ou melhor, de defesa, se prepara para com-
bater a infecção. Às vezes, o organismo não dá conta desse combate sozinho e precisa da ajuda de 
medicamentos para reagir melhor. É por isso que, quando não melhoramos da febre, vamos ao 
médico para nos consultar e tomar o remédio certo. 

As crianças são mais afetadas pela febre porque, para o organismo delas, praticamente todos os 
vírus e bactérias são desconhecidos. Então, quando esses micro-organismos invadem o corpo, ele logo 
produz a prostaglandina. Na medida em que vamos crescendo, ficando adultos, nos tornamos um 
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com uma grande quantidade de agentes causadores de doen-

ças, porque o nosso sistema de defesa consegue combater 

essas infecções e as destrói, impedindo sua manifestação.

2. Quais são as portas de entrada do nosso 

organismo para agentes causadores de 

doenças e quais as primeiras barreiras que 

dificultam sua entrada?

As portas de entrada são os orifícios, como a boca, os poros, 

as narinas etc. As barreiras que dificultam as entradas são a 

pele, o muco, as lágrimas, os pelos etc.

3. Por que doenças como catapora são adqui-

ridas somente uma vez?

Doenças como a catapora e o sarampo são adquiridas apenas uma 

vez porque, após a infecção, o sistema imunológico combate o 

micro-organismo e desenvolve uma memória imunológica que 

dura por toda a vida. Assim, se a pessoa for infectada novamente 

pelo micro-organismo, o sistema de defesa conseguirá combatê-

-lo rapidamente, impedindo que a doença se manifeste.

4. O que são vacinas?

As vacinas são produtos biológicos que têm o objetivo de estimu-

lar nosso sistema de defesa para que ele desenvolva sua própria 

proteção contra certo agente infeccioso (micro-organismo). 

Após a leitura, solicite que respondam 

às questões do Caderno do Aluno. 

1. Em que situações temos febre?

A febre aparece quando o nosso corpo é infectado por 

algum micro-organismo nocivo à saúde.

2. Como age a prostaglandina?

A prostaglandina funciona como um mensageiro que avisa o 

cérebro sobre a infecção. Quando o nosso corpo é invadido 

por um micro-organismo, o corpo logo produz essa substância.

3. Segundo o texto, por que as crianças em 

geral têm febre com mais frequência que os 

adultos?

Segundo o texto, as crianças são mais afetadas pela febre por-

que, para o organismo delas, praticamente todos os vírus e 

bactérias são desconhecidos.

1.  O organismo humano está 

constantemente em contato com 

uma grande quantidade de agen-

tes causadores de doenças. Por que então 

não adoecemos a todo momento?

Muitas vezes, nós não adoecemos, mesmo estando em contato 

pouco mais resistentes à febre porque nosso corpo já entrou em contato com diversos tipos de vírus e 
bactérias, tanto por já termos sido vacinados quanto por já termos contraído diferentes doenças. 

Por mais que a febre seja apenas um sinal de que algo não vai bem, é importante saber sua razão. 
Assim, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente se tratando de crianças com menos de 
um ano de idade. É que, nesse caso, a febre pode estar associada a alguma doença grave, como a 
meningite. Por isso, o médico deve ser sempre consultado. Ele sabe como detectar se existe alguma 
infecção e o que fazer para combatê-la. 

Sem indicação do médico, ninguém deve tomar medicamentos. Até a data da consulta, o que  
podemos fazer é tomar banho frio para baixar a temperatura do corpo, beber bastante líquido para 
não desidratar e nos alimentar bem para manter o organismo forte, em condições de reagir. Essas 
atitudes contribuem para que você se livre logo da febre e, claro, da doença que está associada a ela. 

YAMAMOTO, Renato Minoru. Por que temos febre? Ciência Hoje das Crianças, nº 143, jan./fev. 2004.
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TEmA 2 − ConTinuAção dA VidA

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 
TIPOS DE REPRODUÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO  

DOS SERES VIVOS

Esta Situação de Aprendizagem pretende 

desenvolver os conceitos de reprodução e de 

desenvolvimento dos seres vivos. Para isso, pro-

fessor, os alunos deverão, com sua mediação, 

interpretar o texto “O peixe do céu”, que trata 

do ciclo de vida do peixe-nuvem, e reconhecer a 

forma de reprodução e de desenvolvimento 

desse ser vivo. Em seguida, propõe-se uma pes-

quisa sobre os tipos de reprodução e de desen-

volvimento de diferentes seres vivos. 

Conteúdos e temas: reprodução sexuada e assexuada; desenvolvimento dos seres vivos.

Competências e habilidades: identificar as principais diferenças entre a reprodução sexuada e a 
reprodução assexuada; reconhecer a principal diferença entre os tipos de fertilização, identificando 
as circunstâncias em que cada tipo ocorre preferencialmente. 

Sugestão de estratégias: leitura e discussão de um texto de divulgação científica; pesquisa 
orientada; produção de texto de divulgação científica; produção de tabela para exposição dos 
resultados da pesquisa.

Sugestão de recursos: texto “O peixe do céu”, de Wilson Costa e Daniele Castro; questionário de 
interpretação de texto; materiais de pesquisa diversos como livros didáticos e paradidáticos, revistas, 
jornais e acesso à internet; roteiro de pesquisa; folhas de cartolina; canetas hidrográficas; fita 
adesiva; lousa e giz.

Sugestão de avaliação: respostas, tanto orais quanto escritas, dos alunos para as questões de in-
terpretação; respostas escritas para o roteiro de pesquisa; tabela construída para sintetizar os 
resultados da pesquisa; texto redigido para sintetizar a pesquisa; outros comentários dos estudantes 
durante as discussões.

roteiro da Situação  
de Aprendizagem 7

Etapa 1 – Leitura e interpretação de texto 

O texto a seguir foi escrito em linguagem 

bastante acessível à faixa etária e propicia o 

aprendizado dos conceitos de corte e acasala-

mento, reprodução sexuada e desenvolvimento 

ovíparo. As questões, neste momento, têm o 

objetivo de gerar discussão e proporcionar 

reflexão entre os estudantes. Deixe isso claro 

para os seus alunos, a fim de favorecer a expres-

são dos conhecimentos prévios e de hipóteses 
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geradas pela leitura do título, que é o nosso 

objetivo momentâneo.

Antes da leitura: apresente para a sala ape-

nas o título do texto e o nome dos autores e 

da publicação na qual ele se encontra; com 

base nessas informações, questione-os a res-

peito do que esperam do texto, estimulando a 

formulação de hipóteses. Com certeza, os 

alunos apresentarão possibilidades muito 

interessantes, o que também constitui uma 

preparação para a leitura.  

Nesses momentos de discussão, esteja 

atento para as ideias iniciais que os alunos 

possuem a respeito do tema, pois elas pode-

rão determinar os rumos do trabalho subse-

quente, mostrando os conceitos que merecem 

mais atenção e precisam de mais exemplos 

para que os alunos os consolidem. 

o peixe do céu

Nos meses de seca no Nordeste, na região da caatinga, muitas pessoas não têm o que comer. 
Com tão pouca água, os animais e as plantações praticamente desaparecem. Um dos poucos ali-
mentos que existem, assim que chove um pouco, é um peixe pequeno e colorido. Tem gente que diz 
que ele vem das nuvens, em uma gota de chuva.

Na verdade, o que acontece é que esse peixe, conhecido como peixe-anual, peixe-de-poça ou  
peixe-nuvem, tem o costume de enterrar seus ovos na terra. Na época de muito calor, quando seca 
a poça (em geral de cerca de um quilômetro) em que vivem, os ovos ficam ali, meio “adormecidos”. 
Quando chove, eles “acordam” e os bichinhos nascem. Em um mês já são adultos.

O tempo que os ovos aguentam sem água varia bastante, conforme a espécie. Por exemplo, o ovo 
das espécies típicas da caatinga, onde a seca dura muito tempo, resiste quase um ano, como se fosse 
uma semente. Esse período de seca é importante para os peixes-anuais, porque os ovos apodreceriam 
se ficassem em contato com a água o tempo todo.

Os peixinhos dentro dos ovos desenvolvem-se por etapas. Entre essas etapas, há períodos de 
“repouso”, que chamamos diapausa, nos quais o bebê-peixe para de crescer. Na última diapausa, 
o peixe já está todo formado, mas completamente imóvel. Se nesse momento alguém pegar o ovo 
e colocá-lo em uma plaquinha com água, vai perceber, com a ajuda de uma lupa, o coração do 
peixinho voltar a bater. Então ele começa a se mexer, até a sua cauda perfurar a casca do ovo. 
O peixinho sai de costas e começa a nadar.

Em geral, os machos são mais coloridos que as fêmeas. Quando quer conquistá-la, ele faz uma 
dança muito bonita com vários movimentos. A fêmea, então, encosta o focinho na altura do peito 
dele e, juntos, vão para o fundo da poça, enterram-se e colocam os ovos. Depois, eles separam-se e 
o macho vai “namorar” outra fêmea.

O tamanho dos peixinhos varia bastante. Alguns chegam a 35 milímetros, mas outros, como 
os encontrados no Nordeste, têm até 10 centímetros.

Os peixes-anuais são carnívoros e alimentam-se principalmente de pequenos crustáceos. Os 
maiores comem também outros peixes, além de larvas e insetos. Mas ninguém sabe ao certo por 
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Após a leitura: oriente os estudantes a res-

ponderem às questões do Caderno do Aluno.

1. Suas expectativas, baseadas apenas no 

título do texto, foram comprovadas ou 

negadas?

A resposta depende das expectativas de cada aluno, registra-

das antes da leitura.

2. Qual é o assunto principal do texto?

O ciclo de vida do peixe-nuvem; como esse tipo de peixe se 

reproduz e se desenvolve.

3. Você já conhecia esse peixe ou já ouviu 

falar de algum outro parecido com ele? O 

que ouviu falar?

A resposta depende de conhecimentos anteriores.

4. Você conhece algum ser vivo que tenha o 

mesmo comportamento do peixe apresen-

tado no texto?

A resposta depende dos conhecimentos de cada aluno. 

Alguns exemplos que podem aparecer: sementes de plantas 

que aguentam muito tempo sem germinar, insetos que pare-

cem “surgir do nada” etc.

5. Copie do texto as palavras que, na sua opi-

nião, estão relacionadas com a reprodução 

dos seres vivos.

Espera-se que o aluno encontre as palavras “nascem”, “se 

desenvolvem”, “crescer”, “ovos”,  machos”, “fêmeas” e 

“namorar”.

6. Agora que você já leu o texto, explique a 

razão do título “O peixe do céu”.

O título faz referência à ideia que as pessoas têm de que o 

peixe vem das nuvens, com as gotas de água. Isso ocorre por-

que elas não sabem que os ovos ficam enterrados e resistem 

ao período de seca.

7. É correto afirmar que, para o peixe-nuvem 

se reproduzir, é preciso haver o macho e a 

fêmea? Qual trecho do texto mostra isso?

Para o peixe-nuvem se reproduzir é preciso haver o macho e 

a fêmea. É possível chegar a essa conclusão lendo o seguinte 

trecho: “Quando quer conquistá-la, ele faz uma dança muito 

bonita com vários movimentos. A fêmea, então, encosta o 

focinho na altura do peito dele e, juntos, vão para o fundo da 

poça, enterram-se e colocam os ovos”.

8. Descreva, com suas palavras, como ocorre 

o desenvolvimento do peixe-nuvem.

Espera-se que os alunos sejam capazes de reunir as ideias 

principais sobre o desenvolvimento do peixe-nuvem. Uma 

possível resposta seria: “Os ovos ficam dormentes e enterra-

dos no período de seca. Quando chove, eles se desenvolvem 

e os peixinhos eclodem. Depois de um mês, os peixes já são 

adultos e podem se reproduzir”.

quem eles são comidos. Algumas pessoas acham que eles fazem parte do cardápio de algumas 
aves aquáticas. Esses peixes são muito frágeis e ocorrem em territórios pequenos. Quando acon-
tecem alterações no meio ambiente, eles são muito atingidos. Embora não estejam na lista oficial 
de animais ameaçados de extinção do Ibama, algumas espécies de peixes-anuais já correm sério 
risco de desaparecer.

COSTA, Wilson; CASTRO, Daniele. O peixe do céu. In: Bichos. Ciência Hoje na Escola. 
Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje, 2000. v. 2. p. 66-7.
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9. De acordo com o texto, é possível concluir 

que os pais cuidam dos ovos ou dos filhotes 

nessa espécie de peixe? Como você chegou 

a essa conclusão?

Como apenas os ovos resistem ao período de seca, é pos-

sível concluir que os pais não cuidam dos ovos e tampouco 

dos filhotes, pois deixam os ovos enterrados para eclodir 

apenas na próxima estação chuvosa.

Etapa 2 – Pesquisa em grupo  

Após discussão e correção oral 

das questões sobre o texto “O 

peixe do céu”, peça que os alunos 

realizem uma pesquisa sobre conceitos discu-

tidos durante a leitura do texto. Antes de 

iniciá-la propriamente, porém, é necessário 

conhecer o significado de algumas palavras 

que os estudantes vão encontrar ao longo do 

trabalho. Para isso, o Caderno do Aluno pro-

põe uma atividade de busca no dicionário dos 

conceitos mencionados a seguir.

 Acasalamento: conjunto de ações, sinalizações ou compor-

tamentos específicos cuja finalidade é a localização e a atração de 

parceiros sexuais. Nos diferentes grupos de animais, a corte pode 

incluir cantos, movimentos corporais, danças e estímulos químicos, 

táteis e visuais, entre outros.

 reprodução sexuada: tipo de reprodução que requer a união 

de duas células reprodutoras especializadas (os gametas) para a for-

mação de um ovo (ou zigoto), que dá origem a um novo indivíduo. 

Os gametas são produzidos em órgãos especiais denominados gôna-

das: os testículos (órgão masculino) e os ovários (órgão feminino).

 reprodução assexuada: tipo de reprodução em que um 

organismo é capaz de se reproduzir por si só, ou seja, não é neces-

sária a participação de outro indivíduo da mesma espécie. O novo 

indivíduo formado é idêntico ao ser que lhe deu origem.

 Fertilização interna: a fecundação do óvulo ocorre dentro 

do sistema reprodutor feminino.

 Fertilização externa: os óvulos são fertilizados fora do 

corpo dos indivíduos envolvidos na reprodução.

 Seres ovíparos: são os animais cujo embrião se desenvolve 

dentro de um ovo, sem ligação com o corpo da mãe. Dessa forma, 

os embriões se desenvolvem no meio externo e se alimentam de 

reservas nutritivas presentes no ovo.

 Seres vivíparos: são animais cujo embrião se desenvolve 

dentro do corpo da mãe, numa placenta que lhes fornece o ali-

mento e retira os produtos de excreção.

 Seres ovovivíparos: produzem ovos que permanecem den-

tro do corpo materno até o fim do desenvolvimento embrionário, 

liberando filhotes já formados.

Após a pesquisa no dicionário, os alunos 

deverão escolher entre os 15 seres vivos listados 

a seguir e responder às questões do Roteiro de 

pesquisa.

Araucária, canguru, cavalo-marinho, cecília 

(cobra-cega), coruja-buraqueira, dragão-de-

-komodo, estrela-do-mar, hidra, jararaca, 

milho, muriqui, musgo (briófita), pavão, 

pinguim-imperador e pulgão.

roteiro de pesquisa

1. Qual é o nome popular e o nome científico 

do ser vivo estudado?
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2. Quais são as principais características ana-

tômicas desse ser vivo?

3. Que tipo de ambiente ele habita? Qual é a 

área geográfica onde ele ocorre?

4. Como ele se alimenta?

5. Existem machos e fêmeas? Se sim, há dife-

renças entre os sexos? Quais?

6. Existe algum ritual de acasalamento nessa 

espécie de ser vivo?

7. Em caso de reprodução sexuada, como e 

onde ocorre a fertilização (encontro do 

óvulo com o espermatozoide)?

8. Em caso de reprodução assexuada, como 

ocorre a formação de um novo indivíduo?

9. Como o embrião se desenvolve? Quanto 

tempo dura o desenvolvimento do embrião?

10. Os pais cuidam dos ovos ou dos filhotes? 

Se sim, como é esse cuidado?

11. Qual é o tamanho da prole (número de 

indivíduos gerados)?

12. Cite e explique alguma curiosidade sobre 

o ser vivo pesquisado.

As respostas dependem do ser vivo pesquisado pelo grupo. 

Uma síntese da pesquisa será obtida com o preenchimento 

do Quadro 9, na Etapa 3.

Professor, para agilizar o processo, sele-

cione alguns materiais de pesquisa que auxi-

liem o início do trabalho, como livros e outras 

fontes disponíveis na biblioteca da escola. 

Para pesquisas na internet, discuta possíveis 

palavras-chave para o início do trabalho e 

oriente os alunos a respeito de sites confiáveis 

e não confiáveis. Os sites de instituições de 

ensino, institutos de pesquisa, zoológicos, 

jardins botânicos e outros órgãos governa-

mentais são os mais aconselháveis.

Inicialmente, os alunos podem utilizar os 

seguintes sites:  Biota/Fapesp, Ciência Hoje das 

Crianças, Museu Biológico do Instituto Butan-

tan e Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo. Também é interessante a consulta à 

obra Bichos: Ciência Hoje na Escola (2000).

Durante as aulas, supervisione o trabalho 

de cada grupo e verifique se todos os integran-

tes participam adequadamente. Dúvidas de 

vocabulário são sempre muito frequentes. Esti-

mule o uso do dicionário, assim como a leitura 

atenta das informações selecionadas. É muito 

importante que os estudantes dominem todas 

as respostas do roteiro, mas para isso eles pre-

cisam realmente respondê-las, e não copiar 

trechos das fontes de informação utilizadas.

Etapa 3 – organização dos dados 
pesquisados

Nesta etapa da Situação de Aprendizagem 

será preenchida uma tabela com os dados de 

todos os grupos de alunos. Cada grupo deve 

participar fornecendo informações referentes 

ao ser vivo que pesquisou.
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Ser vivo
reprodução Fertilização desenvolvimento Cuidado 

parentalSexuada Assexuada interna Externa ovíparo ovovivíparo Vivíparo

Araucária X X

Canguru X X X X

Cavalo- 
-marinho X X X

Cecília X X X X X

Coruja- 
-buraqueira X X X X

dragão-
-de- 

-komodo
X X X X X

Estrela-
-do-mar X X X X

Hidra X X X X X

Jararaca X X X

milho X X

muriqui X X X X

musgo X X

Pavão X X X X

Pinguim-
- imperador X X X X

Pulgão X X X X X

Quadro 9 – Tipos de reprodução, fertilização e desenvolvimento de diferentes seres vivos (modelo de tabela com respostas 
referentes aos seres vivos sugeridos para a pesquisa).

1. Explique por que a reprodução 

do peixe-nuvem é classificada como 

sexuada com fertilização externa. 

A reprodução do peixe-nuvem é classificada como sexuada 

com fertilização externa, porque só ocorre com a participa-

ção de células reprodutivas especializadas (os gametas), e o 

encontro dos gametas ocorre no ambiente externo ao corpo 

dos seres da espécie em questão. 

2. Use a tabela construída por toda a classe 

para dar o exemplo de um ser vivo que 

apresenta reprodução sexuada, mas cujo 

encontro dos gametas ocorre no interior 

do corpo de um dos seres da espécie.

A segunda parte da resposta pode variar, uma vez que a tabela 

oferece mais de um exemplo de reprodução sexuada com 

fertilização interna. Os possíveis exemplos são canguru, cecí-

lia, coruja-buraqueira, dragão-de-komodo, jararaca, muriqui, 

pavão e pinguim-imperador.

3. Embora aparentemente inofensivas para 

os seres humanos, as estrelas-do-mar são  
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predadoras vorazes dos oceanos. Uma das 

presas mais comuns das estrelas-do-mar  

são as ostras. Conta-se a história de que, 

certa vez, uma comunidade de pessoas que 

viviam da criação de ostras estava muito 

incomodada com os prejuízos que as estre-

las-do-mar traziam quando atacavam sua 

produção. Numa tentativa de resolver rapi-

damente essa questão, sempre que encon-

travam alguma estrela-do-mar próxima à 

produção de ostras, essas pessoas cortavam-

-na ao meio e jogavam os pedaços de volta 

ao mar. Inexplicavelmente, os prejuízos 

com as ostras foram ainda maiores, pois 

o número de estrelas-do-mar aumentou 

consideravelmente.

a) Podemos considerar que nesse caso 

ocorreu reprodução das estrelas-do-

-mar? Justifique sua resposta.

Podemos considerar que houve reprodução das estrelas-do-

-mar porque o número de indivíduos da “mesma espécie” 

aumentou.

b) Explique o misterioso aumento do número 

de estrelas-do-mar quando a comunidade 

tentou “exterminá-las”.

As estrelas-do-mar são seres vivos que podem se reproduzir 

assexuadamente por meio da regeneração. Quando as pes-

soas cortaram as estrelas ao meio e jogaram os pedaços de 

volta ao mar, alguns pedaços se regeneraram originando 

novos indivíduos. Em vez de diminuir o número de predado-

res, as pessoas acabaram estimulando a reprodução assexuada 

das estrelas-do-mar.

4. Todas as espécies de arara são classificadas 

como ovíparas. Já a espécie humana é con-

siderada vivípara. Assinale a alternativa 

que traga dois exemplos de espécie vivípara 

e dois exemplos de espécie ovípara.

a) Golfinho, baleia, jararaca e galinha.

b) Jaguatirica, porco, ganso e tartaruga- 

-verde marinha. 

c) Cachorro, tucano, pato e codorna.

d) Gato doméstico, cavalo, baleia e elefante.

1. Escreva um texto para divulgar 

as informações e os dados obtidos 

durante a pesquisa. Caso o espaço 

não seja suficiente, utilize uma folha 

avulsa para o trabalho. O artigo “O peixe 

do céu”, que você leu na Etapa 1, é um 

modelo de texto de divulgação científica. 

O Roteiro de pesquisa respondido deve 

servir de estrutura básica para o texto que 

será produzido. Construa parágrafos de 

ligação entre as respostas do roteiro, for-

mando um texto coeso e coerente. Dê um 

título criativo para seu texto. O primeiro 

parágrafo deve introduzir o assunto que 

será abordado; a seguir vêm o desenvolvi-

mento do tema (neste caso, a descrição da 

reprodução e do desenvolvimento do ser 

vivo pesquisado) e um parágrafo de con-

clusão, que pode abordar questões sobre a 

conservação da espécie.
Professor, verifique se o aluno foi capaz de elaborar um texto 

que sintetize as informações obtidas na pesquisa. Espera-se 

que o aluno possa produzir um texto que, além de sintético, 

relacione e dê uma sequência lógica às ideias.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 
 REPRODUÇÃO HUMANA − CORPO E ÓRGÃOS

Conteúdos e temas: anatomia interna e externa dos sistemas reprodutores masculino e feminino.

Competências e habilidades: reconhecer e nomear, em ilustrações e modelos anatômicos, as partes 
do sistema reprodutor feminino e masculino; identificar e explicar as funções dos órgãos principais 
do sistema reprodutor feminino e masculino.

Sugestão de estratégias: desenho do corpo reprodutor  humano (masculino e feminino) com base nas ideias 
prévias dos alunos.

Sugestão de recursos: papel kraft; canetas hidrográficas coloridas e fita adesiva; figuras dos órgãos 
reprodutivos humanos; lousa e giz.

Sugestão de avaliação: personagens criados pelos alunos e participação na atividade; reconhecimento 
das partes que compõem o sistema reprodutor (internas e externas).

Esta Situação de Aprendizagem propõe um 

trabalho de reconhecimento do corpo humano 

e das diferenças entre meninos e meninas. Com 

base em uma abordagem científica e anatô-

mica, os alunos conhecerão os sistemas repro-

dutores masculino e feminino.

roteiro da Situação  
de Aprendizagem 8

Professor, a atividade proposta no Caderno 

do Aluno busca inicialmente identificar as con-

cepções dos alunos a respeito do sistema repro-

dutor humanoa.

Divida a classe em grupos de alunos, sem-

pre que possível misturando meninas e meni-

nos. Explique que metade dos grupos deverá 

desenhar o corpo de um homem e a outra 

metade, o corpo de uma mulher. Para os gru-

pos que vão desenhar o corpo de um homem, 

peça a um aluno voluntário que se deite sobre 

a folha de papel kraft, enquanto os colegas do 

grupo desenham o contorno do seu corpo. 

Para os demais grupos, uma menina deverá ser 

voluntária. Em seguida, oriente-os para que 

desenhem todas as partes que compõem o sis-

tema reprodutor (internas e externas) e deem 

uma identidade aos personagens desenhados, 

colocando tudo o que acharem necessário, 

como características físicas, adornos, nome, 

profissão, idade, o que gosta de fazer etc. Ao 

final da atividade, cada grupo deverá apresen-

a  Esta atividade foi adaptada do Caderno Sexo sem vergonha: uma metodologia de trabalho com Educação Social. 
ECOS – Comunicação em Sexualidade. 2. ed. São Paulo, 2007, p. 25-6.
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tar seu personagem para os demais alunos da 

classe. Após a apresentação, dialogue com os 

alunos a respeito das partes que eles acharam 

difíceis de desenhar e questione-os sobre pos-

síveis estereótipos que possam ter aparecido. 

Lembre-os também de que, ao falar do corpo 

humano, não estamos nos referindo apenas à 

anatomia, pois o corpo é formado pela história 

pessoal, cultura, genética etc.

Depois que os alunos criarem um persona-

gem, destacando o sistema reprodutor com suas 

ideias prévias, você deverá oferecer maior deta-

lhamento dos órgãos reprodutores masculinos 

e femininos; para isso, utilize o Caderno do 

Aluno. Explique aos alunos que, a partir desse 

momento, eles conhecerão as partes internas e 

externas dos órgãos reprodutores humanos e 

seus respectivos nomes, nas próximas aulas isso 

será importante durante a participação nas ati-

vidades sobre sexualidade. Mostre-lhes que 

todas as partes têm um nome e é por esse nome 

que deverão ser chamadas, e não por apelidos. 

“Mão é mão. Pé é pé. Pênis é pênis.” 

Professor, o trabalho com esse tema costuma 

trazer à tona muitos constrangimentos, precon-

ceitos e informações errôneas, que podem se 

manifestar como timidez ou extroversão exces-

siva por parte dos alunos. Enfatize o caráter 

científico do estudo; busque criar um clima de 

respeito e de discussão franca, abrindo espaço 

para que os estudantes possam se manifestar e 

sanar suas dúvidas.

O objetivo da atividade é que os alunos 

conheçam detalhadamente os órgãos sexuais 

dos personagens criados anteriormente. Em 

seguida, utilizando imagens frontais e laterais 

dos sistemas reprodutores masculino e feminino 

disponíveis no Caderno do Aluno, explique-lhes 

que eles terão de nomear os órgãos sexuais.

Figura 9 – Sistema reprodutor masculino em vista frontal e lateral.
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Após a realização dos desenhos e um pri-

meiro contato com os termos científicos, seria 

interessante que os alunos lessem, em seus livros 

didáticos, os capítulos referentes à reprodução 

humana. Isso os ajudará a compreender melhor 

a função e as particularidades de cada órgão.

Professor, para aprofundar o assunto, você 

pode pedir que os alunos façam a lição de casa a 

seguir.

1. Complete e corrija os sistemas 

reprodutores dos personagens cria-

dos na aula passada. 

1. Quais são os órgãos do sistema 

reprodutor feminino que possuem 

a mesma função dos testículos no 

sistema reprodutor masculino? Justifique 

sua resposta.

Os órgãos do aparelho reprodutor feminino que possuem a 

mesma função dos testículos são os ovários, pois ambos são 

produtores de células reprodutivas (os gametas) e de hormô-

nios sexuais.

2. O que há de semelhante e de diferente 

entre o sistema reprodutor masculino e o 

feminino?

Cada um dos sexos da espécie humana possui particularida-

des em seu aparelho reprodutor, como os órgãos copulado-

res diferentes (pênis e vagina). No caso do aparelho reprodu-

tor masculino, há uma bolsa externa, que é o saco escrotal, e 

no aparelho reprodutor feminino existe o útero, local onde 

acontecerá o desenvolvimento do feto. Como semelhan-

ças, podemos destacar a presença de órgãos produtores 

de gametas (testículos e ovários) e de tubos que servem de 

passagem para os gametas (canal deferente e tubas uterinas); 

podemos, ainda, destacar que os dois aparelhos possuem 

partes externas e internas. Ambos também apresentam aber-

turas para o exterior.

Figura 10 – Sistema reprodutor feminino em vista frontal e lateral.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 9
 PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA 

Esta Situação de Aprendizagem vai abordar 

as mudanças físicas e hormonais que ocorrem 

na puberdade, com destaque para o crescimento 

diferenciado entre meninos e meninas. Em rela-

ção à adolescência, a estratégia é proporcionar 

um espaço para reflexão no qual os alunos 

possam expressar suas ideias sobre o momento 

da vida pelo qual estão passando.

3. Explique o que é o sêmen e qual sua função. 

Na sua resposta, deixe claro onde o sêmen é 

produzido.

O sêmen é uma mistura de líquidos e espermatozoides libera-

dos pelo pênis na ejaculação. O sêmen é produzido em dife-

rentes partes do aparelho reprodutor masculino: os esperma-

tozoides são produzidos nos testículos; e os líquidos que com-

põem o sêmen e possuem a função de alimentar os esperma-

tozoides são produzidos nas vesículas seminais e na próstata. A 

função do sêmen é a reprodução, pois ele contém os esper-

matozoides, que são as células reprodutoras masculinas.

4. Observe a legenda: 

 1. tuba uterina;

 2. testículo;

 3. vagina;

 4. canal deferente;

 5. epidídimo;

 6. uretra;

 7. útero.

 Para que a fecundação ocorra, o esperma-

tozoide deverá percorrer, na ordem.

a) 3 – 2 – 5 – 7 – 6 – 4 – 1.

b) 6 – 5 – 4 – 3 – 7 – 1 – 2.

c) 4 – 7 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3.

d) 2 – 5 – 4 – 6 – 3 – 7 – 1.

e) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.

5.  Relacione os itens a seguir:

 1. Produção de óvulos.

 2. Produção de espermatozoides.

 3. Placenta.

 4. Cordão umbilical.

 ( 3 )  Nutrição, respiração e excreção durante 

o desenvolvimento embrionário e fetal.

 ( 4 )  Por meio dessa estrutura, o sangue do 

feto pode circular pela placenta.

 ( 1 ) Ovários.

 ( 2 ) Testículos.
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Conteúdos e temas: mudanças físicas, emocionais e hormonais relacionadas ao amadurecimento 
sexual dos seres humanos.

Competências e habilidades: reconhecer as principais mudanças corporais que ocorrem em ambos 
os sexos da espécie humana durante a puberdade.

Sugestão de estratégias: atividade prática de medida de altura corporal; construção de tabela e 
gráfico de altura × idade; interpretação de gráficos de crescimento diferenciado de meninos e 
meninas; reflexão e discussão sobre os conceitos de puberdade e adolescência.

Sugestão de recursos: folhas de papel kraft (altura mínima de 170 cm); canetas hidrográficas; re-
troprojetor; fichas com a curva de crescimento de meninos e meninas.

Sugestão de avaliação: participação dos alunos em atividade prática; análise de tabelas e gráficos 
construídos; participação em discussões sobre puberdade e adolescência.

roteiro da Situação  
de Aprendizagem 9

Etapa 1 

Como introdução ao tema “mudanças físi-

cas e hormonais da puberdade”, os alunos 

deverão medir sua altura, utilizando os dados 

coletados para preencher uma tabela de altura 

× idade × sexo. Divida a sala em grupos, sendo 

que cada um deles deve ser formado tanto por 

meninas como por meninos, e oriente-os 

quanto ao procedimento.

materiais

 f 1 pedaço de papel kraft.

 f 1 fita adesiva.

 f 1 caneta hidrográfica.

 f 1 fita métrica ou trena.

Procedimentos

1. Colem, usando a fita adesiva, a folha de 

papel kraft na parede da sala. Essa folha 

deverá ter a altura do maior componente 

do seu grupo e partir do chão. Meça a 

altura dos componentes do grupo, mar-

cando cada uma na folha de papel kraft. 

Identifique o sexo (masculino ou feminino) 

após cada marcação na folha. Ao terminar 

as medidas, retire a folha da parede e, com 

o auxílio de uma fita métrica ou de uma 

trena, meça a altura de cada um. Para fina-

lizar a Etapa 1, preencha a tabela a seguir 

com os resultados obtidos por seu grupo.

resultados da coleta de dados sobre 
sexo, altura e idade dos alunos

Sexo Altura (cm) idade (anos)

Quadro 10.
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Professor, esta é uma atividade na qual os 

alunos devem trabalhar de forma autônoma 

após suas instruções, pois ela não exige técni-

cas complicadas, nem materiais perigosos. 

Porém, conhecendo as habilidades de sua 

turma, verifique se há necessidade de orientá-la 

quanto ao uso da fita métrica. Se julgar neces-

sário, vale a pena dar uma orientação geral 

para toda a classe, realizando ao menos uma 

medição para exemplificar o procedimento.

Solicite a todos os alunos que utilizem a 

tabela construída na etapa anterior para res-

Professor, no Caderno do Aluno foram 

inseridas duas tabelas para registro das infor-

mações da questão 2.

3. Copie as médias de alturas dos garotos e 

das garotas, por idade, na tabela. Calcule a 

média de altura da turma (para isso, basta 

somar a média de meninos e meninas e 

dividir por dois). Registre os resultados a 

que você chegou na última linha da tabela.

Professor, há uma tabela para a questão 3 

no Caderno do Aluno.

4. Com as médias da tabela anterior, você vai 

construir um gráfico de barras de altura 

média por idade. Desenhe no quadricu-

lado os eixos vertical (altura) e horizontal 

(idade). Em seguida, marque o valor da 

média de altura para cada idade; desenhe 

uma barra para a altura média masculina 

resultados de altura por idade dos garotos da sala

idade  
(anos) 12 13 14 15 16 17 18 19

Altura 
(cm)

média

Quadro 11.

ponder ao exercício seguinte do Caderno do 

Aluno.

2. Realizadas todas as medidas, seu profes-

sor vai orientar a turma para registrar as 

informações obtidas em duas tabelas: uma 

com a altura por idade dos garotos da sala, 

outra com a altura por idade das garotas. 

Depois de preenchidas as tabelas, calcule a 

média de altura por idade. Se tiver dúvida, 

some todas as alturas de uma mesma idade 

e divida o resultado pelo número de alunos 

que possuem essa idade.
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Figura 11 – Modelo de gráfico de altura de acordo com o 
sexo e a idade que serviu de exemplo.

e, com outra cor, uma barra para a altura 

média feminina. Veja o exemplo:

Professor, você pode construir o gráfico 

para um dos sexos e solicitar aos grupos que 

façam o outro de forma autônoma. 

Para encaminhar a correção e a interpreta-

ção do gráfico finalizado, faça perguntas como 

as da questão 5.

5. Agora vamos à análise dos gráficos. Pri-

meiramente, observe o gráfico construído 

com as médias de altura dos alunos da 

classe e responda:

a) Em qual idade os meninos e as meninas 

apresentam as menores estaturas? E as 

maiores?

b) Em qual idade as meninas, em média, 

são maiores do que os meninos?

c) Em qual idade os meninos, em média, 

ultrapassam as meninas em estatura?

A respostas dos itens a, b e c vão depender dos dados coleta-

dos na sala de aula. Caso as médias da classe não permitam 

a observação e a análise das diferenças sugeridas nos itens 

b e c, eles podem ser respondidos com base no gráfico na 

questão 4 do Caderno do Aluno.

Neste momento, o objetivo é que os alunos 

desenvolvam e aprimorem a habilidade de 

interpretação de dados apresentados na forma 

de gráficos.

Com base nas curvas de crescimento de 

meninos e meninas reproduzidas no gráfico 

do Caderno do Aluno (Figura 12), explique o 

significado dos eixos e da própria curva. Enfa-

tize que essa curva foi produzida com base na 

média da população, portanto é normal 

encontrar pessoas que apresentem estaturas 

abaixo ou acima da curva. A coleta de dados 

para construção deste gráfico é semelhante 

àquela realizada em sala de aula, porém com 

uma amostra muito maior. 

Em seguida, convide os alunos a interpre-

tarem o gráfico com base nas questões sugeri-

das no Caderno do Aluno. 

Certifique-se de que os alunos entenderam 

as questões e, sempre que surgir alguma 

dúvida, compartilhe-a com o restante da 

turma, iniciando uma discussão sobre o 

assunto. É importante que cada aluno res-

ponda às questões em seu Caderno. Após a 

resolução do questionário, promova uma 

Meninos Meninas 

Idade (anos)
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ltu

ra
 (c

m
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 12 13 14 15 
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165

160
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discussão para correção das questões, pro-

porcionando tempo para que os alunos com-

pletem ou refaçam suas respostas com base 

nas respostas dos colegas. Com certeza será 

mais produtivo aprender com as respostas 

dos colegas do que corrigir suas questões 

mediante gabarito feito pelo professor.

Figura 12. Curva de crescimento para meninas e meninos.

Adaptado de: Stature-for-age and weight-for-age percenti-
les: girls e Stature-for-age and weight-for-age percentiles: 
boys. CDC, 2000. Disponível em: <http://www.cdc.gov/
growthcharts>. Acesso em: 23 maio 2013.

1. Qual eixo representa a altura? Qual eixo 

representa a idade?

O eixo vertical, denominado eixo das ordenadas, representa 

a altura; e o eixo horizontal, denominado eixo das abscissas, 

representa a idade.

2. Qual é a unidade utilizada para medir a 

altura? E a idade?

A altura é medida em centímetros e a idade é medida em anos. 

3. O gráfico se refere a quanto tempo de vida 

de meninos e meninas?

O gráfico refere-se aos primeiros 19 anos de vida de meninos 

e meninas.

4. Há uma faixa de idade em que as meninas 

são, em média, mais altas do que os meni-

nos. Quando começa e quando termina 

esse período?

A faixa de idade em que as meninas possuem, em média, 

maior estatura do que os meninos começa aos 7 anos se 

encerra aos 12 anos, aproximadamente.

5. Qual é a estatura média alcançada por 

meninos e meninas quando param de 

crescer?

A altura média alcançada por pessoas do sexo feminino 

é 163 cm. Já as pessoas do sexo masculino alcançam, em 

média, 177 cm.

6. Qual é a idade em que as meninas, em 

média, param de crescer? E os meninos?

Em média, as meninas param de crescer aos 14 anos e os 

meninos, aos 18 anos.

Sua tarefa de casa é realizar uma 

pesquisa sobre o que significa puber-

dade. Escreva, nas linhas a seguir, o 

que você descobriu. Anote também as fontes 

em que encontrou a informação.

Etapa 2

Professor, destine uma aula para propor-

cionar aos alunos um momento de reflexão 

sobre o que é adolescera. Tendo você como 

a  Esta atividade foi adaptada de: Protagonismo juvenil: Caderno de Atividades. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Políticas da Saúde, Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
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mediador e facilitador da discussão, pre-

tende-se explorar a diversidade de sensações, 

sentimentos e experiências que fazem parte 

dessa época da vida. Explique o objetivo da 

aula para a classe, forme grupos de 4 a 6 alu-

nos com meninos e meninas, entregue para 

cada grupo cinco tiras de papel cortado (dica: 

utilize papel rascunho) e peça que, por meio 

de palavras-chave, escrevam o que é ser ado-

lescente hoje em dia. Quando todos os grupos 

tiverem terminado, troque as tiras de papel 

entre os grupos e abra para apresentação, 

pedindo que cada grupo exponha os registros 

que recebeu. Durante a exposição dos alunos, 

faça registros na lousa com o título “O que é 

ser adolescente?” e agrupe as palavras com 

significados semelhantes. Depois, encaminhe 

as seguintes questões do Caderno do Aluno 

para que os alunos reflitam e discutam com 

o grupo.

1. Todos os adolescentes são iguais?

2. Quais são as diferenças entre meninos e 

meninas adolescentes?

3. O que meninos e meninas adolescentes 

gostam de fazer?

4. O que a sociedade espera que os adolescen-

tes façam?

5. Quais são as necessidades dos adolescentes?

6. Quais são as obrigações dos adolescentes?

Durante a discussão, pontue que, apesar 

dos preconceitos em relação aos adolescentes, 

existem várias definições para o termo adoles-
cência e cada definição reflete as diferentes 

visões dos autores, sendo que nenhuma delas 

dá conta da real diversidade de adolescências. 

Converse a respeito dos preconceitos sobre a 

adolescência em geral, mas também sobre os 

estereótipos de garotas adolescentes (frágeis, 

dóceis, românticas, dependentes, sensíveis, 

preocupadas com a aparência etc.) e garotos 
adolescentes (fortes, práticos, insensíveis, inde-

pendentes, preocupados com o desempenho 

etc.). Explique ainda, quando surgir a questão, 

que obrigações e responsabilidades fazem parte 

de qualquer contexto da vida e que todos, ado-

lescentes ou não, devem sempre refletir sobre 

as consequências de suas atitudes no curto, 

médio e longo prazo.

1. Explique por que a palavra 

“puberdade” não pode ser usada 

como sinônimo de adolescência.

“Puberdade” e “adolescência” não são palavras sinônimas 

porque são conceitos com abrangências diferentes. A ado-

lescência pode ser considerada a fase da vida de uma pessoa 

em que tanto o seu corpo quanto a sua mente sofrerão trans-

formações que vão preparar o indivíduo para a vida adulta. 

Já a puberdade está compreendida na adolescência e rela-

ciona-se apenas às mudanças físicas (corporais) que aconte-

cem e deixam a pessoa apta para a reprodução. A pessoa já 

pode ter passado pela puberdade e ter terminado a fase de 

desenvolvimento do aparelho reprodutor, porém pode ainda 

não ter passado por toda a adolescência, que envolve tam-

bém um desenvolvimento psicológico.
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2. Diferencie, explicando e citando exemplos, 

as características sexuais primárias das 

características sexuais secundárias da espé-

cie humana.

As características sexuais primárias são aquelas que dife-

renciam os sexos da espécie, como os órgãos genitais pro-

priamente ditos. Já as características sexuais secundárias são 

aquelas que proporcionam a aparência geral de cada sexo 

da espécie, como a distribuição de pelos no corpo, o timbre 

da voz, a presença de barba, a distribuição do acúmulo de 

gordura no corpo, a massa muscular etc.

3. Associe corretamente as características se-

xuais secundárias com o sexo correspon-

dente da espécie humana.

( 1 ) Sexo feminino ( 2 ) Sexo masculino

( 2 )  Timbres que determinam vozes mais 

grossas (graves).

( 1 )  Maior acúmulo de gordura nas coxas, 

no quadril e nas nádegas.

( 2 )  Maior presença de pelos na face 

(barba).

( 1 ) Quadril mais largo.

( 2 )  Menor acúmulo de gordura nas coxas, 

no quadril e nas nádegas.

( 1 ) Menor altura corporal em média.

( 1 )  Timbres que determinam vozes mais 

finas (agudas).

( 2 ) Quadril mais estreito.

( 2 ) Maior altura corporal em média.

( 1 )  Menor presença de pelos na face 

(barba).

( 1 )  Menor desenvolvimento de massa 

muscular em média.

( 2 )  Maior desenvolvimento de massa 

muscular em média.

4. Durante a puberdade, muitas mudanças 

corporais ocorrem: (1) acontece a pri-

meira menstruação, (2) os pelos pubianos 

crescem, (3) os seios aumentam, (4) os 

órgãos genitais ficam maiores, (5) os pelos 

do rosto crescem, (6) o tom da voz muda, 

(7) as glândulas de suor ficam mais ativas 

e (8) acontece a primeira ejaculação.

 Escreva a seguir quais dessas mudanças 

ocorrem:

a) somente nas meninas: 1 e 3. 

b) somente nos meninos: 5, 6 e 8.

c) em ambos os sexos: 2, 4 e 7. 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 10 
 CICLO MENSTRUAL 

Esta Situação de Aprendizagem tem como objetivo principal o trabalho com assuntos rela-

cionados ao ciclo menstrual. 

Conteúdos e temas: mudanças físicas, emocionais e hormonais relacionadas ao amadurecimento 
sexual dos seres humanos; ciclo menstrual.

Competências e habilidades: identificar e explicar os efeitos dos principais hormônios sexuais; 
identificar os principais fenômenos que ocorrem no ciclo menstrual correlacionando-os com os 
hormônios envolvidos.

Sugestão de estratégias: pesquisa sobre o ciclo menstrual e os hormônios envolvidos.

Sugestão de recursos: sala de informática com computadores com acesso à internet para uso dos 
alunos; livros.

Sugestão de avaliação: participação e produtos da atividade de pesquisa; resolução de questões.

roteiro da Situação  
de Aprendizagem 10

É importante que a Situação de Aprendiza-

gem comece com uma aula para uma sondagem 

sobre as concepções prévias dos alunos sobre o 

tema. Para tanto, sugerem-se as seguintes ques-

tões propostas no Caderno do Aluno:

1. O que é menstruação?

A menstruação é uma perda de sangue cíclica que resulta 

da descamação do endométrio (parede que reveste o útero), 

com uma duração que pode variar de 2 a 7 dias.

2. Por que as mulheres menstruam?

As mulheres menstruam quando não ocorre a fecunda-

ção do óvulo. A primeira menstruação, também conhe-

cida como menarca, estabelece o período de transição do 

sexo feminino da fase infantil ou imatura para a fase adulta, 

determinando, assim, o amadurecimento reprodutivo do 

organismo.

3. Como ocorre a menstruação?

A menstruação ocorre como consequência da preparação 

do organismo para uma possível gravidez. Todos os meses, a 

mucosa que reveste o útero (o endométrio) sofre uma série 

de transformações para esperar o óvulo fecundado, acolher 

o futuro embrião e dar condições para seu desenvolvimento. 

Se não ocorre a fecundação, a mucosa fica sem função e se 

desfaz, saindo do organismo numa mistura de sangue, óvulo 

e outras substâncias.

4. O que se pode e o que não se pode fazer 

durante a menstruação?

Existe uma série de mitos envolvendo o período da menstru-

ação, como não se pode lavar a cabeça, não se deve praticar 

esporte, não se pode ter relações sexuais, não se pode comer 

alimentos frios, não se pode pisar num chão frio, não se pode 
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cortar os cabelos. Não há, entretanto, nenhuma restrição de 

atividades ou necessidade de alteração na rotina.

Como existem muitas concepções transmi-

tidas pela tradição familiar, poderão surgir 

ideias divergentes no grupo. Neste momento, 

não é interessante negar nenhuma concepção 

levantada pelos alunos, e sim conhecer o que 

eles pensam a respeito.

Vamos realizar uma pesquisa sobre 

o ciclo menstrual, incluindo as 

mudanças hormonais e morfológi-

cas no corpo da mulher.

Para enriquecer a pesquisa de seu grupo, 

procure usar várias fontes de informação, 

como livros didáticos e paradidáticos, enciclo-

pédias, revistas, sites etc. Nos materiais utiliza-

dos como fonte de pesquisa, vocês deverão 

buscar informações para responder ao questio-

nário de orientação discriminado a seguir.

Questionário para orientação da pesquisa

1. Quando começa o ciclo menstrual?

O ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação e 

termina um dia antes da próxima menstruação.

2. Onde são produzidos os hormônios LH e 

FSH?

Os hormônios LH e FSH são produzidos na glândula hipófise.

3. O que ocorre nos ovários com o aumento 

da taxa do hormônio FSH?

Com o aumento da taxa do hormônio FSH, ocorre o amadu-

recimento dos folículos ovarianos.

4. O que é endométrio?

Endométrio é a camada interna do útero na qual o embrião 

se fixa. 

5. Onde é produzido o hormônio estrógeno? 

O que ele causa?

O hormônio estrógeno é produzido no ovário pelo folículo 

em amadurecimento. Esse hormônio estimula o crescimento 

do endométrio.

6. O que é ovulação? Em que momento do 

ciclo menstrual ela acontece?

Ovulação é a liberação do óvulo pelo folículo maduro, 

pronto para ser fecundado. Ela ocorre 14 dias antes da pró-

xima menstruação.

7. O que é corpo lúteo?

O corpo lúteo é uma estrutura que se forma no local de um 

folículo ovariano após este liberar um óvulo. O corpo lúteo 

libera progesterona, hormônio necessário para a manuten-

ção da gravidez; se esta acontece, o corpo lúteo funciona por 

cinco ou seis meses; se não acontece, ele para de funcionar.

8. Onde é produzido o hormônio progesterona? 

O que ele causa?

A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, no ovário. Esse 

hormônio estimula as células do endométrio a se proliferar e 

garantir que o embrião se fixe nas paredes uterinas e inicie a 

formação da placenta.

9. O que é a menstruação? Por que ela ocorre?

A menstruação é a perda de sangue pela vagina, resultante 

da descamação do endométrio. Ela ocorre quando o óvulo 

não é fecundado e quando o corpo lúteo degenera e deixa 

de produzir progesterona.

10. Como estão as quantidades no sangue dos 
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hormônios LH e estrógeno no momento 

da ovulação?

No momento da ovulação, as taxas de LH e de estrógeno no 

sangue estão altas.

11. Em qual metade do ciclo há maior concen-

tração de progesterona no sangue? Por quê?

Na segunda metade do ciclo há maior concentração do 

hormônio progesterona, pois esse hormônio é produzido 

apenas após a ovulação, pelo corpo lúteo.

12. Como ficam as taxas dos hormônios sexu-

ais femininos no final do ciclo menstrual, ou 

seja, imediatamente antes da menstruação?

No final do ciclo menstrual, as taxas de hormônios sexuais 

femininos ficam baixas.

1. Explique o que é o período 

fértil da mulher.

O período fértil da mulher é aquele no qual existem maio-

res chances de ocorrer um encontro entre um esperma-

tozoide e um óvulo após uma relação sexual sem o uso de 

um método contraceptivo. Assim, é no período fértil que a 

mulher apresenta maiores chances de engravidar, pois ocor-

reu ou ocorrerá uma ovulação. O período fértil compreende 

alguns dias antes e alguns dias depois da ovulação.

2. Para responder a esta questão, é necessário 

o uso de um calendário do ano corrente. 

Considere uma mulher que apresenta um 

ciclo menstrual regular de 28 dias. No mês 

de fevereiro, o início de sua menstruação 

aconteceu no dia 16.

a) Considerando o início da menstruação 

em 16 de fevereiro, em que período a 

mulher provavelmente estará fértil?

Supondo que a mulher ovule 14 dias após o início da mens-

truação (que é o que acontece, em média), a ovulação pro-

vavelmente ocorrerá no dia 1º de março; portanto, ela estará 

fértil de 27 de fevereiro a 3 de março.

b) Qual é a principal consequência da ele-

vação da quantidade de hormônio estró-

geno logo após o fluxo menstrual?

A principal consequência do aumento da quantidade de hor-

mônio estrógeno logo após a menstruação é a formação de 

nova camada de endométrio no útero.

c) Qual é a condição da mulher no 

momento da ovulação em termos de 

quantidades dos diferentes hormônios: 

FSH, LH, estrógeno e progesterona?

Quando ocorre a ovulação, a quantidade dos hormônios 

FSH, LH e estrógeno começa a diminuir após o pico máximo 

de secreção, enquanto a taxa do hormônio progesterona 

começa a aumentar.

3. Durante toda a gravidez, a mulher tem o 

ciclo menstrual interrompido, e isso signi-

fica que ela não ovulará nem menstruará. 

Escolha a alternativa que explica por que 

isso acontece.

a) A mulher não menstrua e não ovula 

porque ela não quer (vontade própria), 

já que, com o aumento da “barriga”, os 

cuidados com a higiene vaginal ficam 

mais difíceis.

b) Durante a gravidez, o nível de estrógeno 

fica muito baixo e o de progesterona se 

mantém alto, o que impede a ovulação 

e a menstruação.
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c) Durante a gravidez, os níveis de estró-

geno e de progesterona se mantêm 

altos, o que impede a ovulação e a 

menstruação.

d) Durante a gravidez, o nível de estrógeno 

se mantém alto e o de progesterona fica 

muito baixo, o que impede a ovulação e 

a menstruação.

4. Em que consiste o fluxo menstrual?

a) É composto dos óvulos e dos esperma-

tozoides não fecundados e produzidos 

pela mulher.

b) É composto do óvulo não fecundado 

e da parede uterina (endométrio) 

que se desenvolveu ao longo do ciclo 

menstrual.

c) É composto do óvulo fecundado e 

da parede uterina (endométrio) que 

se desenvolveu ao longo do ciclo 

menstrual.

d) É composto da parede uterina (endo-

métrio) que se desenvolveu ao longo do 

ciclo menstrual e dos espermatozoides 

que não conseguiram fecundar o óvulo.

5. Faça a correspondência entre os hormô-

nios que influenciam o ciclo menstrual, 

referidos a seguir, e os locais onde são pro-

duzidos e seus principais efeitos no corpo 

feminino.

( 1 )  Hormônio Luteinizante (LH) e Hor-

mônio Folículo-Estimulante (FSH)

( 2 ) Estrógeno

( 3 ) Progesterona

( 2 ) É produzido pelos folículos ovarianos.

( 1 )  São produzidos por uma glândula 

(hipófise) que não faz parte do sistema 

reprodutor feminino.

( 3 )  É produzido pelo corpo lúteo, mate-

rial do folículo que sobra no ovário 

após a ovulação.

( 1 )  Estimulam o desenvolvimento dos folí-

culos ovarianos e, consequentemente, a 

produção de estrógeno e progesterona.

( 3 )  Estimula a preparação do útero para 

uma possível gravidez e a preparação 

das glândulas mamárias para secreção 

de leite.

( 2 )  É responsável pelo desenvolvimento 

das características sexuais secundárias 

do sexo feminino e também estimula 

o desenvolvimento da camada que 

reveste o útero (endométrio).
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 11 
AIDS E O USO DE PRESERVATIVOS − SEXO SEGURO

Com base em um artigo sobre dados de 

contaminação pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) entre adolescentes, pretende-se 

discutir o conceito de vulnerabilidade e rela-

cioná-lo ao cotidiano de meninas e meninos. 

Conhecer a importância do uso de preservati-

vos não é suficiente para transformar os com-

portamentos. Por esse motivo, esta Situação de 

Aprendizagem pretende, mais do que informar, 

propiciar momentos de reflexão e estimular os 

alunos a assumir a responsabilidade por sua 

saúde sexual.

Conteúdos e temas: identificar e explicar métodos contraceptivos e de proteção contra doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs).

Competências e habilidades: conhecer a maneira de usar o preservativo; identificar hábitos que 

aumentam a vulnerabilidade a aids e DSTs.

Sugestão de estratégias: exposição dialogada sobre aids; leitura e interpretação de artigo; exposição 

dialogada sobre vulnerabilidade e contaminação pelo HIV entre adolescentes; demonstração do 

uso de preservativos masculinos e femininos; discussão em grupo sobre fatores que levam os 

adolescentes a não usar o preservativo.

Sugestão de recursos: preservativo masculino; preservativo feminino; pepino, banana ou pênis de 

borracha; copo tipo americano.

Sugestão de avaliação: participação dos alunos nas pesquisas e na discussão; respostas aos 

questionários; argumentação durante as discussões.

roteiro da Situação 
de Aprendizagem 11

Etapa 1 – Questões sobre a aids

Professor, para iniciar esta Situação de 

Aprendizagem, sugerimos que você conduza 

uma discussão baseada em cinco questões sobre 

a aids. Divida a classe em grupos. Peça aos alu-

nos que discutam e pesquisem as possíveis res-

postas da atividade proposta no Caderno do 

Aluno. Reúna a classe e solicite a cada grupo que 

apresente suas respostas. Você deverá se preparar 

para dúvidas que possam surgir, como meios de 

contágio, situações de convívio, sintomas da 

doença etc.

Se possível, recomendamos que esta ativi-

dade seja realizada na sala de informática com 

acesso à internet, na qual os alunos poderão 
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utilizar o material eletrônico disponível em 

<http://www.virtual.epm.br/cursos/apresentacao/ 

apresentsex.htm> (acesso em: 23 maio 2013), 

para responder às questões propostas.

Questões para orientar a discussão nos 

grupos:

1. O que significa aids? E HIV?

O termo aids significa “síndrome de imunodeficiência adqui-

rida”, segundo a terminologia em língua inglesa (acquired 

immunodeficiency syndrome). HIV é o nome do agente 

infeccioso causador da aids. É um vírus (Human Immunode-

ficiency Virus).

2. Como a aids se manifesta?

Após um período de latência variável (período sem sinto-

mas), devido à progressiva deterioração das defesas do orga-

nismo (imunodepressão), aparecem os primeiros sintomas 

da doença. Inicialmente, são inespecíficos (febre, perda de 

peso, presença de gânglios, diarreia, cansaço e fraqueza 

anormais, tosse seca e prolongada) e, posteriormente, ocor-

rem com a manifestação de infecções oportunistas (candi-

díase oral, outros fungos, pneumonias, infecções do sistema 

nervoso central etc.).

3. Como se transmite a aids?

A aids pode ser transmitida por meio do líquido seminal, do 

esperma, da secreção vaginal, do sangue e do leite materno. 

O vírus HIV é transmitido durante relações sexuais com pes-

soas infectadas pelo HIV sem uso do preservativo; pelo uso 

de agulhas, seringas e objetos perfurocortantes infectados; 

durante a gravidez, da mãe para o filho no parto ou no aleita-

mento; por transfusão de sangue infectado.

4. É possível contrair aids em situações de 

convívio social cotidiano? Explique sua 

resposta.

Não se transmite aids em situações cotidianas, como na pis-

cina, no ônibus, no beijo social (no rosto ou na boca), em 

abraço e aperto de mãos, no convívio com pessoas soropo-

sitivas ou doentes de aids, por meio de sabonete, toalha e 

banheiro, com o uso de copos, talheres e pratos de outras 

pessoas e nem pela picada de insetos.

5. Como se previne a aids?

Previne-se com o uso de camisinha masculina ou feminina 

nas relações sexuais, não compartilhando seringas e agulhas 

com outras pessoas, verificando se o sangue recebido em 

hospitais foi testado contra o HIV, tomando remédios adequa-

dos durante a gestação para não passar o vírus para o bebê 

(somente gestantes com HIV/aids) e não amamentando o 

bebê com seu próprio leite (somente mães com HIV/aids).

Etapa 2 

Ao iniciar a atividade a seguir, explique 

que o objetivo do trabalho será identificar 

situações de vulnerabilidade, principalmente 

dos jovens, em relação às doenças sexual-

mente transmissíveis (DSTs). Para isso, os 

alunos deverão ler uma publicação de 27 de 

novembro de 2007, do Programa Nacional de 

DST e Aids.

Professor, recomendamos a leitura comen-

tada para que você possa esclarecer parágrafos 

com muitos dados numéricos. Estimule o uso 

do dicionário sempre que necessário. 
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Pesquisa revela comportamento dos jovens sobre sexo, drogas e prevenção das 
dST/aids

27 nov. 2007

O médico psiquiatra Jairo Bouer coordenou pesquisa com 7.520 alunos de 20 escolas de São 
Paulo, entre 13 e 17 anos de idade, sobre comportamento sexual. Cerca de 60% dos jovens de 13 e 17 
anos não conversam com seus pais sobre sexo, apesar de cerca de 23% já terem tido relações sexuais 
completas – 15% com mais de cinco parceiros. A grande maioria (cerca de 70%) tem informações 
corretas sobre procedimentos para sexo seguro e uso de camisinha; entretanto, 61% dos entrevistados 
têm medo de engravidar (cerca de 9% das meninas que já fizeram sexo enfrentaram uma gravidez 
de fato) e 44% têm medo de contrair alguma doença. 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de mapear o conhecimento e as atitudes do jovem sobre 
sexualidade e prevenção, além de auxiliar os profissionais de ensino a criarem ferramentas de acordo 
com a percepção de realidade do próprio jovem. 

“A pesquisa mostra que os jovens brasileiros têm um bom nível de informação, sabem como se 
proteger, porém abrem mão de proteção, como a camisinha, quando há uma relação que julgam 
estável”, explica Jairo Bouer. O número de meninas que enfrenta uma gravidez na adolescência foi 
considerado alto, apesar de haver informação e disponibilidade dos métodos anticoncepcionais. Outro 
resultado indica que, entre os jovens com mais de 16 anos, 55% já tiveram uma relação sexual. 

Outras conclusões do estudo:

•  As informações sobre prevenção, camisinha e sexo seguro estão chegando aos jovens. Apesar 
disso, o alto uso de camisinha, que ocorre na primeira vez, diminui com a prática, com a idade e 
com a estabilização dos namoros. 

•  A taxa de preocupação com a possibilidade de uma gravidez indesejada também se mostra alta, 
o que pode indicar uso incorreto ou inadequado dos métodos de contracepção (ou o não uso). 

• A taxa de gestação entre aquelas que já têm vida sexual ativa também é considerada elevada. 

•  A camisinha já foi usada como método anticoncepcional por 74% e a pílula, por 20%: 7,4% dos 
que já fizeram sexo tiveram que enfrentar uma gravidez (entre os que têm mais de 16 anos, esse 
índice sobe para quase 11%). 

•  28% abandonariam o uso da camisinha se vivessem uma relação estável, 26,4% usam bebidas 
alcoólicas às vezes e 5,5% bebem frequentemente. 

•  O número de parceiros é mais elevado entre aqueles que bebem álcool com frequência, entre os 
que fumam e entre os que já experimentaram maconha. 

SPMJ Comunicações/Divulgação – Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/noticia/pesquisa-
revela-comportamento-dos-jovens-sobre-sexo-drogas-e-prevencao-das-dstaids>. Acesso em: 23 maio 2013.

Após a leitura conduza um diálogo para 

discutir as informações do texto. Faça pergun-

tas como: Qual é o tema do texto? Vocês tive-

ram alguma dificuldade para entendê-lo? Qual? 

Qual é a opinião de vocês com relação às infor-

mações do texto? 

Solicite aos alunos também que expliquem 
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o que é vulnerabilidade; converse e esclareça o 

conceito para todos e anote as ideias principais 

da conversa na lousa.

Neste caso, consideramos vulnerabilidade o 

conjunto de fatores que pode aumentar o risco 

a que estamos expostos em todas as situações 

de nossa vida. Esse conceito também é usado 

para avaliar as chances que cada pessoa tem de 

contrair uma DST. Por exemplo, se uma pessoa 

não souber que se tiver uma relação sexual sem 

camisinha pode contrair o vírus da aids, ela 

estará mais vulnerável a pegar essa doença do 

que uma outra que tem essa informação.

Em seguida, organize a sala em grupos e 

proponha as questões a seguir, presentes no 

Caderno do Aluno, para que eles relacionem o 

conceito de vulnerabilidade aos dados apresen-

tados no artigo.

1. Para você, quais são os fatores que aumen-

tam as chances de garotos e garotas con-

traírem aids?

Resposta pessoal. Alguns fatores que podem ser citados 

são: achar que a camisinha atrapalha; não ter camisinha 

sempre à disposição; ter um namoro estável e por isso 

não se proteger; ter muitos parceiros sexuais; ser tímido 

e envergonhado; ser muito ansioso em relação a sexo; 

ter convivência péssima com os pais em casa; não falar 

sobre sexo em casa; consumir bebidas alcoólicas frequen-

temente; fumar e usar outras drogas; achar que nada vai 

acontecer consigo; não ter pessoas confiáveis com quem 

conversar; ter medo de dizer o que sente; não saber cui-

dar da saúde; não conhecer os preservativos; não saber 

usar os preservativos; não ter acesso a informações sobre 

a doença etc.

2. Agrupe os fatores que você listou anterior-

mente nas seguintes categorias: relaciona-

mento afetivo, convívio familiar, educação/

informação, comportamento individual e 

saúde.

Resposta pessoal. Tomando como exemplo os fatores listados 

na questão 1, a classificação poderia ser: 

• Relacionamento afetivo: ter um namoro estável; ter muitos 

parceiros sexuais.

• Convívio familiar: ter convivência péssima com os pais em 

casa; não falar sobre sexo em casa.

• Educação/informação: não ter pessoas confiáveis com quem 

conversar; não ter acesso a informações sobre a doença.

• Comportamento individual: ser tímido e envergonhado; 

ser muito ansioso em relação ao sexo.

• Saúde: consumir bebidas alcoólicas frequentemente; fumar 

e usar outras drogas.

3. Você acha que esses fatores são totalmente 

determinantes do risco de contrair o vírus 

HIV? Isto é, caso uma pessoa esteja sujeita 

a algum desses fatores, com certeza ela 

contrairá o vírus?

Resposta pessoal. O importante é que os alunos percebam que 

os fatores discutidos anteriormente aumentam o risco de con-

tágio pelo vírus HIV. Isso não significa, necessariamente, que um 

dos fatores, de modo isolado, seja garantia de que a pessoa será 

contaminada. Assim, por exemplo, se uma garota com namoro 

estável continuar se protegendo nas relações sexuais, certa-

mente não correrá o risco de contrair o vírus HIV mesmo que 

o seu parceiro tenha relacionamentos de risco fora do namoro.

Etapa 3 – Conhecendo e aprendendo a 
utilizar os preservativos

Explique o objetivo da aula e apresente o 

preservativo masculino (camisinha masculina) 
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Após a demonstração, coloque na lousa o 

seguinte comentário: Todo mundo sabe que se 

deve usar camisinha, mas nem todos usam. 

Saber é uma coisa, usar é outra! 

Em seguida, proponha as seguintes ques-

tões do Caderno do Aluno para reflexão em 

grupo:

1. Quais motivos levam um adolescente, 

mesmo sabendo da necessidade de usar o 

preservativo, a não usá-lo na hora H?

2. Como é para um garoto falar para uma 

garota ou outro garoto que vai usar cami-

sinha? Isso muda quando o namoro é 

estável?

3. Como é para uma garota pedir a um garoto 

ou outra garota que ele(a) use a camisinha? 

Isso muda quando o namoro é estável?

4. Se na hora da relação sexual o garoto diz 

que não vai usar o preservativo porque não 

tem, e a garota diz que tem, o que passa 

pela cabeça dos dois?

Todas as respostas são pessoais e depen-

dem das experiências prévias dos alunos. A 

discussão sobre o uso de preservativos é fun-

damental para os estudantes dessa faixa etá-

ria, pois atualmente uma parcela considerável 

dos adolescentes já iniciou ou está prestes a 

iniciar sua vida sexual. É necessário que se 

estabeleça um ambiente amigável para que os 

estudantes possam colocar suas dúvidas. 

Entre os diversos aspectos que a discussão 

pode trazer, podem ser mencionados os 

seguintes fatores:

•  É muito complicado o uso do preservativo 

para um jovem que não tem experiência e tem 

medo de falhar, ou para uma menina que tem 

medo de perder o namorado ou o “ficante” 

porque exigiu seu uso.

•  O uso da camisinha aumenta a possibilidade 

de “falhar” porque o jovem tem de parar o 

ato para colocá-la e, nesse momento, existe o 

medo de perder a ereção.

•  A menina tem receio de que, ao solicitar ou 

exigir que o parceiro use o preservativo, 

acabe provocando nele uma perda de ere-

ção ou uma ejaculação precoce, situações 

comuns a todo indivíduo que está come-

çando sua vida sexual. 

•  Muitos adolescentes não usam camisinha 

por achar que o sexo fica melhor sem ela ou 

então porque existe aquela fantasia de que 

para toda a classe. Utilizando um pepino, uma 

banana ou um pênis de borracha, faça uma 

demonstração de como deve ser utilizado, desde 

o momento da abertura da embalagem até o 

descarte. Faça o mesmo para a camisinha femi-

nina, utilizando um copo.

Professor, é importante enfatizar que não se 
devem utilizar os dois preservativos (mascu-
lino e feminino) ao mesmo tempo. Também 
não é seguro utilizar dois preservativos mas-
culinos de uma só vez, um sobre o outro.
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“comigo não acontece”. O adolescente acha 

que seu parceiro não representa nenhum 

perigo ou que a gravidez é uma possibili-

dade remota.

•  Existem muitos estereótipos em relação ao uso 

do preservativo; por exemplo, ideias como “só 

os portadores de doenças usam camisinha”, 

“só usa camisinha quem tem muitos parcei-

ros” e “usar camisinha é como chupar bala 

com papel” servem de justificativa para que 

alguns adolescentes não usem e não propo-

nham a seus parceiros o uso do preservativo.

•  A timidez também dificulta o acesso à cami-

sinha; os garotos ficam com vergonha de 

solicitar o preservativo ao balconista da 

farmácia.

•  As meninas que carregam camisinha na bolsa 

sofrem comentários preconceituosos: “Se tem 

camisinha é porque tá querendo rock’n roll 

(sexo)”. Envergonhadas, muitas desistem de 

andar prevenidas.

•  Alguns meninos reclamam da dificuldade de 

manusear o preservativo.

•  Os garotos têm menos vergonha de assumir 

publicamente que usam preservativo. Eles 

ficam até orgulhosos disso e fazem questão 

de mostrar a camisinha. Muitas meninas, 

ao contrário, acreditam que a sociedade 

ainda encara como leviana aquelas que se 

previnem carregando preservativos.

•  A maioria dos adolescentes tem a ideia de 

que propor o uso da camisinha deve partir do 

garoto, pois carregar um preservativo na 

bolsa, para muitas adolescentes, continua 

sendo constrangedor.

Professor, após dar tempo para a discussão 

nos pequenos grupos, inicie uma conversa com 

toda a classe e enfatize que somente o domínio 

das informações sobre o uso de preservativos 

não é suficiente para transformar atitudes e 

comportamentos. Para garantir o uso da cami-

sinha, é fundamental uma atitude responsável 

na hora da relação sexual. Explique que é 

comum o adolescente, nas relações sexuais, 

ficar tenso, com medo de falhar, com medo de 

não agradar, com medo da reação e da opinião 

do parceiro, o que inibe o uso do preservativo. 

Explore esses sentimentos e reforce a impor-

tância do diálogo entre os parceiros, pois o 

cuidado com a saúde é uma responsabilidade 

que deve ser compartilhada. Se o casal quiser 

ter uma relação prazerosa, que não resulte em 

gravidez nem em contaminações, é necessário 

que os dois se cuidem!

1. Assinale verdadeiro ou falso 

para cada afirmação sobre for-

mas de contágio da aids. Em 

seguida, justifique sua resposta.
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a) A forma correta de abrir a camisinha é com os dentes. Verdadeiro ( ) Falso ( )

b) É melhor transar com duas camisinhas, porque protege mais. Verdadeiro ( ) Falso ( )

c)  Se alguém que tem aids transar sem camisinha, mesmo se tirar o 
pênis antes da ejaculação, pode passar o vírus para o parceiro. Verdadeiro ( ) Falso ( )

d)  Se a manicure usar o mesmo alicate de unha com várias pessoas e 
uma tiver aids, todas com certeza serão contaminadas com o HIV. Verdadeiro ( ) Falso ( )

e)  Uma pessoa com o vírus da aids pode contaminar outra pelo 
beijo na boca. Verdadeiro ( ) Falso ( )

f) É necessário usar camisinha em todas as relações sexuais. Verdadeiro ( ) Falso ( )

g) Uma mulher que tem o vírus da aids não pode ter filhos. Verdadeiro ( ) Falso ( )

a)  Falso. É mais seguro abrir a embalagem da camisinha 

com as mãos. Você pode rasgá-la se usar os dentes.

b)  Falso. Se você transar com duas camisinhas ao mesmo 

tempo, elas podem estourar por causa do atrito. O ideal 

é usar uma camisinha para cada relação sexual.

c)  Verdadeiro. Isso pode acontecer. Antes da ejaculação, 

sempre sai um pouco de esperma do pênis. Esse esperma 

pode conter o vírus da aids. Para dar tudo certo, deve-se 

usar camisinha do início ao fim da relação sexual.

d)  Falso. É quase impossível transmitir o vírus da aids pelo 

alicate de unha. O vírus morre fora do corpo humano. 

É ideal, porém, que a manicure coloque os alicates na 

estufa ou os lave com água e sabão assim que mudar de 

cliente, evitando a transmissão de outras doenças.

e)  Falso. Beijo na boca não transmite aids. Isso só acontece 

se houver um grande sangramento na gengiva ou algum 

ferimento na boca. Nesse caso, não se deve trocar beijos.

f)  Verdadeiro. É necessário usar camisinha em todas as 

relações sexuais. É o meio mais eficaz de se proteger do 

vírus da aids e de outras doenças.

g)  Falso. Atualmente, há vários remédios para enfrentar a 

aids, apesar de não existir ainda cura para a doença. As 

mulheres que têm o vírus podem se tratar durante toda 

a gravidez. Os remédios evitam que o vírus da aids passe 

para o bebê.

2.  Assinale a alternativa que apresenta apenas 

situações nas quais não há possibilidade de 

contaminação por HIV.

a) Beijo na boca; transfusão de sangue 

contaminado; mães portadoras para 

bebês durante a gestação.

b) Beijo na boca; tosses e espirros; convi-

vência com uma pessoa portadora do 

vírus.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 12 
 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

A proposta desta Situação de Aprendiza-

gem é informar a respeito dos diferentes méto-

dos contraceptivos existentes e esclarecer as 

vantagens e desvantagens de cada um, consi-

derando o conceito de sexo seguro.

c) Seringas compartilhadas; convivência 

com pessoas contaminadas; sexo sem 

camisinha. 

d) Sexo sem camisinha; mães portadoras 

para bebês durante a gestação; trans-

fusão de sangue contaminado.

3. O que é sexo seguro?

Sexo seguro é a prática de relações sexuais com o uso de 

preservativo (masculino ou feminino) para evitar o contágio 

de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a aids.

4. Observe a imagem a seguir, da campanha 

contra a aids de 2004 do Ministério da 

Saúde, e responda:

Figura 13 – Ministério da Saúde. Carnaval 2004: pela camisinha não passa nada. Use e confie. Campanha de 
prevenção à aids. Brasília, 2004.
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a) O que a imagem mostra sobre a eficácia 

da camisinha?

A imagem mostra que a camisinha é impermeável e não 

possui furos; portanto, é eficiente para proteger contra a 

contaminação pelo vírus da aids.

b) Qual é a única forma de ter relações 

sexuais totalmente seguras?

A única forma de ter relações sexuais totalmente segu-

ras é com o uso correto da camisinha (masculina ou 

feminina).
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Conteúdos e temas: métodos contraceptivos.

Competências e habilidades: reconhecer vantagens e desvantagens dos diferentes métodos contra-
ceptivos; identificar e explicar meios de prevenção da síndrome da imunodeficiência adquirida 
(aids) e das DSTs.

Sugestão de estratégias: pesquisa orientada sobre métodos contraceptivos, seguida de construção 
de tabela informativa e exposição para a classe dos resultados da pesquisa. 

Sugestão de recursos: computadores com acesso à internet.

Sugestão de avaliação: discussão nos grupos; produção da tabela informativa sobre métodos 
anticoncepcionais.

roteiro da Situação  
de Aprendizagem 12

Professor, neste primeiro momento, nosso 

objetivo será informar a respeito dos diferentes 

métodos contraceptivos existentes no mercado 

e esclarecer as vantagens e desvantagens de 

cada um. A aula deverá ser iniciada com uma 

exposição dialogada sobre o que são métodos 

contraceptivos e seus tipos disponíveis (com-
portamentais: práticas que dependem da obser-

vação do próprio corpo, como tabelinha, 

temperatura e muco; barreira: produtos ou 

instrumentos que impedem o contato dos 

espermatozoides com o óvulo, como preserva-

tivos, diafragma e dispositivo intrauterino 

(DIU); hormonais: comprimidos, injeções ou 

implantes de hormônios que alteram o ciclo 

menstrual, como as pílulas; cirúrgicos: cirurgia 

que se realiza no homem ou na mulher com a 

finalidade de evitar definitivamente uma gravi-

dez (como a laqueadura nas mulheres e a 

vasectomia nos homens)a.

Divida a sala em pequenos grupos. Para que 

os alunos possam trocar informações após a 

pesquisa, cada grupo deverá construir uma 

tabela com três métodos contraceptivos dife-

rentes, de acordo com a divisão indicada no 

Caderno do Aluno.

Para saber quais métodos perten-

cem a cada uma das categorias e 

como funciona cada um deles, 

você e seu grupo vão realizar uma pesquisa 

usando como materiais para consulta livros 

didáticos e paradidáticos, revistas, folhetos 

informativos, internet e outros materiais dispo-

níveis na biblioteca da escola.

Métodos contraceptivos serão pesquisados 

por seu grupo.

a  Esta atividade foi adaptada do Caderno Sexo sem vergonha: uma metodologia de trabalho com Educação 
Sexual. ECOS − Comunicação em Sexualidade. 2. ed. São Paulo, 2007. p. 33-6. 
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grupo 1: camisinha masculina, laqueadura e 

tabelinha.

grupo 2: camisinha feminina, muco e vasec-

tomia.

grupo 3: camisinha masculina, diafragma e 

DIU.

grupo 4: contracepção de emergência, esper-

micida e pílula.

Ao terminar a coleta de dados sobre os 

métodos anticoncepcionais determinados para 

seu grupo, inicie o preenchimento da tabela 

(Quadro 12) informativa sobre os métodos. 

Complete-a com os dados obtidos pelos demais 

grupos da sala.

Exemplo de tabela sobre métodos contraceptivos

método Como é Como funciona Vantagens desvantagens

Quadro 12.

Certifique-se de que todos os alunos enten-

deram a proposta e deixe-os trabalhar de forma 

autônoma, auxiliando-os nas dúvidas que 

possam surgir.

Após o preenchimento da tabela (Quadro 

12), peça aos grupos que respondam às ques-

tões para discussão, sempre completando as 

informações necessárias, corrigindo dados 

equivocados, desmistificando crenças sobre o 

uso de cada método e desconstruindo precon-

ceitos que possam ser expressos. 

1. Quais são os métodos mais apropriados 

para os adolescentes? Por quê?

A resposta deve incluir, pelo menos, o uso de preservativos. 

Esse é um método barato e temporário.

2. Quais são os métodos não indicados para 

adolescentes? Por quê?

A resposta deve incluir os métodos cirúrgicos. Esses são méto-

dos irreversíveis, que podem causar arrependimento posterior.

3. A quem ou a que o adolescente deve recor-

rer para a escolha de um método contra-

ceptivo? Qual é a importância de procurar 

um médico quando se inicia a vida sexual?

A resposta dependerá do repertório do aluno, mas se espera 

que inclua pelo menos um profissional da saúde. É importante 

lembrar que só o médico tem competência para indicar qual é 

o método mais adequado para cada pessoa ou situação.

4. A decisão sobre a adoção de um método 

contraceptivo é da garota? Do garoto? Ou 

de ambos? Por quê?
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Espera-se que os alunos concluam que a decisão tem de ser 

dos dois, pois a contracepção é uma responsabilidade que 

deve ser discutida e compartilhada pelos parceiros.

5. O que você entende por sexo seguro? Quais 

dos métodos possibilitam o sexo seguro?

Espera-se que os alunos concluam que o sexo seguro inclui 

a proteção contra a gravidez indesejada e as doenças sexual-

mente transmissíveis. O método que possibilita o sexo seguro 

é o uso de camisinha (masculina ou feminina).

6. Qual é o único método que evita a gravidez 

e previne a aids e outras doenças sexual-

mente transmissíveis?

Espera-se que os alunos concluam que é o uso de camisinha 

(masculina ou feminina).

7. A camisinha é apontada como um bom 

método para os adolescentes. Quais as van-

tagens no uso desse método? E quais as 

desvantagens?

Espera-se que os alunos concluam que é um método eficaz 

tanto no que se refere ao impedimento da gravidez quanto 

das doenças sexualmente transmissíveis (aliás, é o único 

método contraceptivo que cumpre essa dupla função). 

É, também, um método barato e de fácil utilização. Sob o 

ponto de vista cultural, no entanto, nem sempre o método é 

aceito, pois ainda há o preconceito de que o uso da camisi-

nha interfere no prazer sexual – o que é absolutamente falso.

Para finalizar a discussão, enfatize aos alu-

nos que todos os métodos estudados evitam a 

gravidez, porém somente a camisinha (mascu-

lina ou feminina) é um método seguro contra 

as DSTs. A contracepção é uma responsabili-

dade que deve ser discutida e compartilhada 

entre os parceiros.

1. Considere os métodos contra-

ceptivos exemplificados a seguir e 

assinale a alternativa que apre-

senta um método que evita a gravidez e as 

DSTs ao mesmo tempo. Observação: as 

figuras estão fora de escala. 
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2. Assinale a alternativa que apresenta dois 

métodos contraceptivos que também ofe-

recem proteção contra as doenças sexual-

mente transmissíveis:

a) Pílula do dia seguinte e camisinha 

masculina.

Figura 14.
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b) Diafragma e pílula.

c) Camisinha masculina e camisinha 

feminina. 

d) Vasectomia e DIU.

3. Por que o diafragma não pode ser usado 

como método para evitar as DSTs?

a) Porque é um método que impede qual-

quer contato do sêmen com a mucosa 

da vagina.

b) Porque é um método hormonal e, por-

tanto, apenas previne a gravidez.

c) Porque é um método que impede o con-

tato dos espermatozoides com os óvulos.

d) Porque é um método que não impede o 

contato do sêmen com a mucosa da vagina. 

4. Por que os homens que fizeram vasectomia 

não devem confiar nesse método como 

proteção durante as relações sexuais?

Os homens que fizeram a vasectomia não devem confiar 

apenas nesse método como proteção durante as relações 

sexuais, porque a vasectomia é um método muito seguro 

contra a gravidez, porém não protege contra as doenças 

sexualmente transmissíveis, como a aids.

5. Por que as mulheres não devem usar ape-

nas o DIU como método para se proteger 

nas relações sexuais?

As mulheres não devem usar apenas o DIU para se proteger 

durante as relações sexuais, pois o DIU é um método muito 

seguro contra a gravidez, porém não protege contra as 

doenças sexualmente transmissíveis, como a aids.
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QuAdro dE ConTEúdoS do  
Ensino FundamEntal – anos Finais

5ª série/6º ano 6ª série/7º ano 7ª série/8º ano 8ª série/9º ano

Vo
lu

m
e 

1

Vida E amBiEntE
o ambiente natural e o ambiente 
construído
Os fatores não vivos do ambiente e 
os seres vivos
Investigando um ambiente
Características dos principais 
ecossistemas brasileiros
As relações alimentares nos 
ambientes
A ação dos decompositores no 
apodrecimento do mingau
O ciclo hidrológico e o uso da água 
pelo ser humano

CiÊnCia E tECnoloGia
Fontes, obtenção, usos e 
propriedades dos materiais
Propriedades específicas e usos dos 
materiais
Água: propriedades e usos
Materiais da natureza
materiais obtidos de vegetais 
fotossintetizantes
Fotossíntese e seus produtos 
diretos e indiretos
Árvores, madeira e papel
Álcool ou gasolina?

tERRa E uniVERso
Elementos astronômicos visíveis
O que vemos no céu?
Observando movimentos no céu
Cruzeiro do Sul: como localizá-lo? 
E as Três Marias?
Céu e cultura
Representando o Sistema Solar
Construindo o Sistema Solar em 
escala

Vida E amBiEntE
origem e evolução dos seres vivos
A vida: diferentes explicações para 
a sua origem
Os fósseis: evidências da evolução
O conceito de classificação e sua 
importância para as atividades 
humanas
As características básicas dos seres 
vivos

sER Humano E saÚdE
Funcionamento dos sistemas do 
organismo
O que estamos comendo: os 
nutrientes
O que estamos comendo: a energia
Alimentação balanceada: a 
pirâmide alimentar
Como aproveitamos os nutrientes: 
os sistemas de nutrição
Sistema cardiovascular: transporte 
de substâncias pelo organismo
Sistemas de defesa do organismo: 
o sistema imunológico

Vida E amBiEntE
Continuação da vida
Tipos de reprodução e de 
desenvolvimento dos seres vivos
Reprodução humana: corpo e 
órgãos
Puberdade e adolescência
Ciclo menstrual
Aids e o uso de preservativos: sexo 
seguro
Gravidez na adolescência e 
métodos contraceptivos

CiÊnCia E tECnoloGia:
Constituição, interações e 
transformações de materiais
Propriedades dos materiais: 
resultados e interações
Propondo métodos explicativos
Substância pura ou mistura de 
substâncias?
Comparando a densidade dos 
sólidos
Transformações químicas: 
resultados de interações
Quantidade de substâncias em 
transformações químicas
Substâncias simples e compostas: 
a linguagem química
Limitações dos modelos 
explicativos

sER Humano E saÚdE
sistemas de interação no 
organismo
Sistema nervoso: estímulos e 
receptores
Sistema nervoso: interpretação, 
reação e sensações
Sistema endócrino: hormônios e a 
interação das funções orgânicas
as drogas e suas consequências 
para o organismo
Os efeitos e riscos do uso das 
drogas

Vo
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sER Humano E saÚdE
Qualidade de vida: a saúde 
individual coletiva e ambiental
Poluição do ar e do solo: fontes e 
efeitos sobre a saúde
Poluição da água e importância do 
saneamento básico
Doenças transmitidas por água 
contaminada
A produção diária de resíduos

tERRa E uniVERso
Planeta terra: características e 
estrutura
Terra: esfericidade e 
representações
Estimativa do tamanho das coisas 
e da Terra
A estrutura interna da Terra
Modelos que explicam fenômenos 
naturais como vulcões e 
terremotos
A rotação da Terra e a medida do 
tempo
Medidas de tempo

CiÊnCiA E TECnoLogiA
A tecnologia e os seres vivos
Os micro-organismos estão em 
todos os lugares
Investigando os diferentes métodos 
de conservação dos alimentos
Os micro-organismos e a produção 
de alimentos
Os seres vivos e as tecnologias

VidA E AmbiEnTE
diversidade dos seres vivos
A biodiversidade e a classificação 
biológica
A biodiversidade ameaçada
A diversidade dos seres vivos: 
plantas, animais e fungos

SEr HumAno E SAúdE
Saúde: um direito de cidadania
Saúde não é ausência de doença
Endemias e epidemias
Ectoparasitas e endoparasitas
Verminoses

tERRa E uniVERso
nosso planeta e sua vizinhança 
cósmica
As estações do ano e o movimento 
orbital da Terra
Calendários
Sistema Sol, Terra e Lua
Nossa vizinhança cósmica

CiÊnCia E tECnoloGia
Energia no cotidiano e no sistema 
produtivo
A eletricidade no dia a dia
A energia elétrica em nossa casa
Os cuidados no uso da eletricidade
Fontes e produção de energia 
elétrica
Transportes, combustíveis e 
eficiência

Vida E amBiEntE
Relações com o ambiente
Corpo humano em movimento
Sensações à flor da pele
A visão na compreensão do 
mundo
As noites ardidas de verão
Investigando a audição
Os cinco sentidos na terceira idade

tECnoloGia E 
soCiEdadE
usos tecnológicos das radiações
Onde estão as ondas?
A identidade das ondas 
eletromagnéticas
“Pegando” e “barrando” as ondas
O caminho das cores da luz
Misturando as cores
Usos da radiação na medicina e 
em outras áreas
Discussão sobre efeitos biológicos 
das radiações
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