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Páginas 50 a 53 do livro do 

estudante 

Integração entre os siste-
mas digestório, 
respiratório e circulatório 

(corpo humano, saúde, ati-

vidade física, pulsação, 

energia, coração, circula-

ção, respiração) 

Exercitar o foco e atenção (para o estudo dos assuntos 
que serão estudados durante o bimestre) a partir de de-
bate. 
 
Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-
mas que serão estudados: corpo humano, atividade física, 
movimentos respiratórios, batimentos cardíacos, gasto 
energético, calorias.  
 
Identificar pontos do corpo onde se pode sentir a pulsa-
ção. 
 
Medir o número de batimentos cardíacos e de movimen-
tos respiratórios em diferentes situações. 
 
Tabular e analisar os dados obtidos pela medição do nú-

mero de batimentos cardíacos e de movimentos respira-

tórios em diferentes situações. 

Páginas 54 a 57 do livro do 

estudante 

Integração entre os siste-
mas digestório, 
respiratório e circulatório 

(corpo humano, saúde, ati-

vidade física, pulsação, 

energia, rotina diária, cora-

ção, circulação, respiração, 

inspiração, expiração) 

Reconhecer a importância de se manter uma rotina de 
atividades físicas. 
 
Identificar diferentes tipos de atividade física, sejam estas 
modalidades esportivas – como natação, basquete etc. – 
ou não – como dança, caminhada etc. 
 
Diferenciar inspiração de expiração. 
 
Debater sobre como nos sentimos ao praticar atividades 
físicas mais intensas. 
 
Elaborar cartazes para divulgar a prática de atividades físi-
cas. 
 
Produzir relatórios das atividades que envolvem a tomada 
do número de batimentos cardíacos e de movimentos 
respiratórios em diferentes situações. 
 
Analisar os dados da medição do número de batimentos 
cardíacos e de movimentos respiratórios em diferentes si-
tuações. 
 
Debater sobre as diferenças encontradas no número de 

batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios em 

diferentes situações. 
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Páginas 58 a 61 do livro do 

estudante 

Nutrição do organismo (ali-
mentos) 
 
Integração entre os siste-
mas digestório, 
respiratório e circulatório 
(energia, trabalho, caloria, 
corpo humano, saúde, ati-
vidade física, energia, ro-
tina diária, coração, respi-
ração) 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricio-

nais (como a obesidade) entre crianças e jovens, a partir 

da análise de seus hábitos (tipos de alimento ingerido, 

prática de atividade física etc.). 

 
Reconhecer a demanda energética diferenciada de diver-
sas atividades diárias. 
 
Ordenar atividades diárias de acordo com a sua demanda 
energética. 
 
Calcular o gasto energético relacionado a um conjunto de 
atividades em um determinado período de tempo. 
 
Analisar a demanda energética de um atleta. 
 
Comparar as necessidades energéticas de pessoas seden-
tárias e de esportistas. 
 
Elaborar recomendações alimentares para um esportista 
e para uma pessoa sedentária. 

Páginas 64 e 65 do livro do 

estudante 

Nutrição do organismo  
 
Integração entre os siste-
mas digestório, 
respiratório e circulatório 
(corpo humano, saúde, co-
ração, vasos sanguíneos, 
circulação, respiração, tra-
queia, pulmões, aparelho 
digestório, estômago, in-
testino, sangue, células) 
 
Registro fotográfico 

Expressar e autoavaliar concepções relacionadas aos te-
mas que serão estudados: corpo humano, organismo, ór-
gãos, estruturas relacionadas à circulação, respiração e di-
gestão. 
 
Fazer pesquisas de imagens do interior do corpo humano. 
 
Fazer desenhos do interior do corpo humano. 
 
Indicar onde se localizam alguns órgãos do corpo hu-

mano. 

Páginas 66 a 69 do livro do 

estudante 

Integração entre os siste-
mas digestório, 
respiratório e circulatório 

(corpo humano, saúde, co-

ração, vasos sanguíneos, 

circulação, respiração, tra-

queia, pulmões, aparelho 

digestório, estômago, in-

testino, sangue, células) 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por 
que os sistemas digestório e respiratório são considera-
dos corresponsáveis pelo processo de nutrição do orga-
nismo, com base na identificação das funções desses sis-
temas. 
 
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do 
sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo 
organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 
 
Fazer pesquisas bibliográficas sobre coração e pulmões. 
 
Reconhecer algumas estruturas dos sistemas circulatório 
e respiratório. 
 
Representar estruturas do sistema circulatório e respira-
tório por meio de desenhos com legendas. 
 
Sintetizar informações sobre os sistemas circulatório e 

respiratório por meio de esquemas e de textos de síntese. 
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Páginas 70 a 73 do livro do 

estudante 

Nutrição do organismo (ali-
mentos) 
 
Integração entre os siste-
mas digestório, 
respiratório e circulatório 

(corpo humano, saúde, 

tubo digestório, estômago, 

intestino, boca, fígado, di-

gestão, pâncreas, sangue, 

células) 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por 
que os sistemas digestório e respiratório são considera-
dos corresponsáveis pelo processo de nutrição do orga-
nismo, com base na identificação das funções desses sis-
temas. 
 

(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do 
sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo 
organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 
 

Fazer pesquisas bibliográficas sobre o sistema digestório. 

 

Reconhecer algumas estruturas do sistema digestório. 

 

Representar estruturas do sistema digestório por meio de 
desenhos com legendas. 
 
Sintetizar informações sobre o sistema digestório por 

meio de esquemas e de textos de síntese. 

Páginas 74 a 77 do livro do 

estudante 

Integração entre os siste-
mas digestório, 
respiratório e circulatório 
(corpo humano, saúde, cir-
culação, sangue, hemácias, 
glóbulos brancos, células) 
 
Microscópio 

(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para obser-
vação à distância (luneta, periscópio etc.), para observa-
ção ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para 
registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir 
usos sociais desses dispositivos. 
 
Inferir que o aspecto vermelho do sangue se deve à pre-
sença de inúmeras estruturas microscópicas de cor ver-
melha. 
 
Analisar imagens ampliadas do sangue. 
 
Reconhecer estruturas microscópicas do sangue. 
 
Diferenciar glóbulos vermelhos de glóbulos brancos. 
 
Explicar o que é o coágulo sanguíneo do ponto de vista 
microscópico. 
 
Admitir que existem estruturas invisíveis a olho nu. 
 
Valorizar os microscópios como instrumentos que nos 
permitem a observação de estruturas microscópicas. 
 
Projetar e construir aparatos com lentes que simulam o 

funcionamento de microscópios. 

 


