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Título: A água e a nossa saúde 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática os alunos estudarão o tema doenças infecciosas (quais são e como 

evitá-las). Será dado destaque à dengue e à cólera. Além disso, os estudantes conhecerão os proble-

mas causados pela água contaminada e entenderão que água límpida não significa água potável. 

Objetivos de aprendizagem 

(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustí-

veis, medicamentos, entre outros.  

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns microrga-

nismos (vírus, bactérias e protozoários) atitudes e medidas adequadas para prevenção de doenças a 

eles associadas.  

Identificar em textos expositivos ou em entrevista com médico infectologista informações so-

bre formas de evitar doenças infecciosas.  

Ler notícias sobre doenças infecciosas em textos jornalísticos.  

Conhecer algumas doenças infecciosas de grande importância para a saúde pública brasileira. 

Explicar o modo de transmissão de algumas doenças contagiosas, como a dengue e a cólera. 

Reconhecer que água límpida não significa água potável.  

Argumentar sobre o problema das águas contaminadas. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis preto. 

• Canetas coloridas ou gizes de cera. 

• Cartolina. 

• Textos sobre doenças infecciosas (dengue e cólera). 

• Textos sobre qualidade da água, água contaminada e cuidados com a água. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: individual, em duplas e em grupo grande 

1ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Apresente aos alunos um texto expositivo ou uma entrevista (ou depoimento) de médico in-

fectologista alertando sobre doenças contagiosas e como podemos evitá-las. Organize os alunos em 

duplas para a leitura do texto. Nesse primeiro momento, solicite que um membro da dupla leia so-

mente até a metade do texto. O colega de dupla lerá o restante. Você poderá encontrar textos que 

tratam sobre o tema em: <www.tuasaude.com/como-evitar-doencas-infecciosas/>, <www.ci 

ves.ufrj.br/informacao/viagem/riscos/infeccoes/infeccoes-iv.html>, <https://site.medi 

cina.ufmg.br/observaped/prevencao-de-doencas-parasitarias/>. (acessados em: 12 jan. 2018). 

2ª atividade: atividade individual com 10 minutos de duração 

Individualmente, cada aluno deverá responder a algumas questões propostas por você, como: 

“O que são doenças contagiosas?”; “Como prevenir essas doenças?”. A ideia é que os alunos avaliem 

o que conseguem responder considerando somente a parte da entrevista que leram. O que não con-

seguirem responder, neste momento, deverá ficar em branco. 

3ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas e solicite que indiquem claramente, um para o outro, o que não 

conseguiram responder por não ter localizado a informação necessária na parte do texto que leram. 

Os colegas de dupla deverão contribuir entre si, revelando em que partes do texto localizaram infor-

mações que os ajudarão a responder às questões. 

4ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração 

Por fim, organize os alunos em roda e promova o debate: “Se você fosse o prefeito da cidade, 

que medidas tomaria para evitar que as pessoas contraíssem doenças infecciosas?”. Dê um tempo 

para cada aluno lançar sua proposta e promova a discussão. A meta será que a classe, ao final do 

debate, consiga elaborar uma lista coletiva de sugestões para os administradores da cidade. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: solicite aos alunos que façam pesquisas sobre a profissão de médico infectolo-

gista e sobre doenças contagiosas. Os materiais encontrados poderão ser compartilhados no mural da 

turma. 
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Aconselhamos que, ao apresentar sugestões bibliográficas aos alunos, você selecione previa-

mente os textos sobre doenças infecciosas adequados às crianças nessa faixa de escolaridade ou faça 

edições nos textos sugeridos antes de apresentá-los aos estudantes.  

Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: individual, em duplas e em grande grupo 

1ª atividade: atividade em grandes grupos com 5 minutos de duração  

Você pode dividir a classe em dois grandes grupos: um deles lerá um texto  sobre dengue (o 

que é, como pode ser transmitida, como tratá-la, como preveni-la, etc.). Há alguns textos que tratam 

desse assunto em: <http://chc.org.br/a-dengue-em-criancas/>, <http://combateaedes.saude.gov.br/ 

pt/tira-duvidas> e <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/dengue> (acessados em: 11 jan. 

2018). O outro grupo lerá um texto sobre cólera (sintomas, transmissão e tratamento), disponível em: 

<http://saude.ccm.net/faq/7368-colera-sintomas-transmissao-e-tratamento>  e <www.msf.org.br/o-

que-fazemos/atividades-medicas/colera> (acessados em: 11 jan. 2018). Enquanto os alunos leem os 

textos, procure orientá-los a identificar algumas informações específicas no material escrito: “Como é 

o ser vivo citado?”; “Que doença ele causa?”; “O que pode ser feito para não ficarmos doentes?”. Você 

pode encontrar outros textos que tratam desses temas em: <https://saude.abril.com.br/medicina/ 

dengue-conheca-os-sintomas-e-os-tratamentos/>, <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia- 

saude/42237-combate-ao-mosquito> e <http://brasilescola.uol.com.br/doencas/colera.htm> (acessa-

dos em: 11 jan. 2018). 

2ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas: um aluno que leu um texto ficará com um colega que leu um 

texto diferente. A tarefa inicial de cada aluno será promover a troca de informações, ou seja, cada 

aluno tentará repassar ao colega de dupla as informações básicas do texto que leu. 

3ª atividade: atividade individual com 10 minutos de duração 

Individualmente, cada aluno deverá responder a algumas questões formuladas pelo professor 

e relacionadas ao texto que não leu, tendo como base somente o relato que acabou de ouvir de seu 

colega de dupla. Para isso, no caso de dúvida, deverá consultar o colega que leu o texto apropriado. 

4ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Por fim, a dupla de alunos lê conjuntamente cada um dos textos e analisa as respostas dadas, 

chegando a um consenso sobre uma resposta comum para cada questão. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 4º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

5ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Sugira aos alunos que sintetizem o que aprenderam com a leitura dos textos confeccionando 

dois cartazes. Em cada um devem explicar e alertar sobre uma das doenças infecciosas estudadas: 

dengue e cólera. Ao final, sugira aos alunos que afixem os cartazes no mural da turma. 

Dicas e atividades complementares 

O ideal é que você providencie previamente material extraído de jornais e/ou revistas e inter-

net a respeito do tema “Como temos cuidado da água?”, para que os alunos explorem mais a fundo o 

assunto. Veja dois sites que tratam do assunto: <www.akatu.org.br/noticia/agua-por-que-e-neces 

sario-tanto-cuidado-com-ela/>, e <http://escolakids.uol.com.br/consumo-consciente-de-agua.htm> 

(acessados em: 12 jan. 2018). Aconselhamos que você selecione textos adequados para os alunos 

nessa faixa de escolaridade.  

Os alunos podem fazer esquemas do tipo mapa conceitual para sintetizar as informações veiculadas. 
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Aferição de aprendizagem 

Nesta sequência didática abordamos algumas doenças infecciosas que acometem a nossa so-

ciedade. Verifique se as crianças focam a atenção nesses assuntos (sintomas, transmissão e prevenção) 

e se demonstram assumir atitudes adequadas para prevenção de doenças infecciosas, como a dengue 

e a cólera. Na atividade de leitura e redação de textos, observe como os alunos se apropriam do as-

sunto e se conseguem relatar aos colegas o conteúdo dos textos que leram. Observe também como o 

colega de dupla entende as informações pela narrativa de seu companheiro e como ele as repassa ao 

responder às questões propostas em aula. Avalie a transcrição das informações aprendidas para os 

textos dos cartazes criados.  

Você pode escrever na lousa a frase “Você sabia que a água límpida pode ser uma fonte de 

problemas?”. A partir dessa “provocação”, inicie um debate sobre a qualidade da água que chega às 

casas e sobre a importância de “cuidar” da água. Verifique os argumentos apresentados pelos alunos. 

Durante a discussão, procure solicitar aos alunos que justifiquem a opinião apresentada e, ao final, 

peça que elaborem, no caderno, uma síntese individual. Analise todas essas produções, a fim de avaliar 

as aprendizagens dos alunos. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Escreva duas informações importantes que você aprendeu na leitura e nas pesquisas que você fez 
nestas aulas. 

2. Faça duas fichas e, em cada uma delas, cite as características de uma das doenças infecciosas 
estudadas: dengue e cólera. Veja os modelos de fichas a seguir. 

 

 

Nome da doença: Dengue. 

Como essa doença é transmitida? _____________________________________________________ 

Que problemas de saúde ela causa? ___________________________________________________ 

Como é o tratamento para essa doença? _______________________________________________ 

Como combater a dengue? __________________________________________________________ 
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Nome da doença: Cólera. 

Como essa doença é transmitida? _____________________________________________________ 

Que problemas de saúde ela causa? ___________________________________________________ 

Como é o tratamento para essa doença? _______________________________________________ 

Como combater a cólera? ___________________________________________________________ 

 

 

Gabarito das questões 

1. Algumas respostas possíveis:  

Infectologista é o médico que se especializou no estudo e tratamento de doenças infecciosas, 
como dengue, cólera, etc. 

Nem sempre água límpida significa água boa para beber.  

A água pode estar contaminada por seres invisíveis a olho nu, que podem não fazer bem a nossa saúde 
e causar doenças, as chamadas doenças infecciosas. 

Para evitar que o mosquito Aedes aegypti se reproduza, deve-se evitar que a água fique acumulada 
em recipientes, como vasos de plantas, latas ou pneus. Assim estaremos evitando a propagação da 
dengue. 

É importante que tenhamos cuidados básicos com nossa higiene pessoal (lavar as mãos antes das re-
feições e não ingerir água contaminada), para não contrair doenças infecciosas, como a cólera, por 
exemplo. 

Para combater a cólera é necessário dar às pessoas acesso a água limpa e ao saneamento básico (rede 
de esgotos, tratamento de água e coleta de lixo). 
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2. Não se espera que o aluno reproduza o mesmo conteúdo das fichas a seguir, mas apenas que suas 
respostas reflitam as informações essenciais sobre os assuntos tratados. 

Nome da doença: Dengue. 

Como essa doença é transmitida?  

Ela é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. 

Que problemas de saúde ela causa?  

Febre alta, dores de cabeça, nos músculos e nas articulações, além de vômitos e dores abdominais. 

Como é o tratamento para essa doença?  

Não existe tratamento específico para dengue. A assistência é feita para aliviar os sintomas. Quando 
surgirem os sintomas, é importante procurar o serviço de saúde mais próximo, fazer repouso e ingerir 
bastante líquido. Também é importante não tomar medicamentos por conta própria. 

Como combater a dengue?  

Deve-se evitar o acúmulo de água em qualquer tipo de recipiente, como vasos de plantas, latas ou 
pneus, locais onde o Aedes aegypti pode se reproduzir. 

 

Nome da doença: Cólera. 

Como essa doença é transmitida?  

A cólera é uma infecção no intestino causada pela bactéria Vibrio cholerae. Ela se transmite quando 
há ingestão de alimentos ou água contaminada com as fezes ou o vômito de uma pessoa infectada 
com a doença. 

Que problemas de saúde ela causa?  

Diarreia e vômito, o que leva a desidratação. 

Como é o tratamento para essa doença?  

As vítimas da cólera sempre perdem muito líquido e por isso ficam desidratadas. Assim, devem ingerir 
bastante água com uma mistura de feita à base de açúcar e sal (o “soro caseiro”), além de ficar em 
repouso. Também é importante não tomar medicamentos por conta própria. 

Como combater a cólera?  

Como ela geralmente surge em situações em que há muitas pessoas e falta de higiene e saneamento, 
uma forma de combatê-la é providenciar acesso a água limpa e saneamento básico (rede de esgotos, 
tratamento de água e coleta de lixo) à população. Portanto, os cuidados básicos individuais devem ser: 
não ingerir água contaminada por microrganismos e fazer a higiene pessoal (lavar as mãos antes das 
refeições e depois de ir ao banheiro). 


