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Título: Coração e pulmões 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos, a partir da realização de pesquisas bibliográficas, estuda-

rão o coração, os pulmões e o fluxo do sangue no corpo. As aulas propostas incentivam a prática da 

leitura de diferentes fontes, a confecção de esquemas e a tomada de notas durante a atividade, bem 

como a elaboração de textos de síntese.  

Objetivos de aprendizagem 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respirató-

rio são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identifi-

cação das funções desses sistemas. 

(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 respiratório por meio de desenhos com le-

gendas. 

Sintetizar informações sobre os sistemas circulatório e respiratório por meio de esquemas e 

de textos de síntese. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis. 

• Borracha. 

• Textos diversos que abordem os órgãos e as estruturas do sistema circulatório e do sis-
tema respiratório. 

• Imagens do corpo humano que apresentem o sistema circulatório e o sistema respiratório. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: individual e em grupos (grandes e pequenos).  

1ª atividade: atividade individual com 15 minutos de duração 

Traga para esta atividade textos diversos que abordem os órgãos e as estruturas do sistema 

circulatório e do sistema respiratório. Esse material bibliográfico deve explicar o que são e como 

funcionam: o coração, os pulmões, as artérias, o sangue, o caminho do ar e do sangue pelo corpo, etc. 

Você pode encontrar alguns textos disponíveis em: <www.portalsaofrancisco.com.br/corpo-

humano/pulmoes>; <http://chc.org.br/por-que-o-sangue-circula-pelo-corpo/> (acessados em: 23 jan. 

2018). Como atividade pré-leitura, convide os alunos a fazer, individualmente, um quadro com três 

colunas: “Perguntas”, “Minhas respostas antes da leitura”, “Minhas respostas depois da leitura”. Em 

seguida, peça a eles que respondam às seguintes questões a partir do que já sabem: (1) Quantos 

pulmões nós temos?; (2) Por onde passa o ar que inspiramos?; (3) O que existe dentro dos pulmões?; 

(4) O que existe dentro do coração?; (5) Quantos litros de sangue há no corpo?; (6) O que são artérias? 

Dê um tempo para cada criança registrar suas respostas antes da leitura dos textos. 

2ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de duração 

Organize os alunos em grupos de quatro para que façam a leitura dos fragmentos de textos 

apresentados anteriormente. Uma sugestão de atividade é que, enquanto um aluno do grupo lê um 

dos fragmentos de texto, os outros registram nos cadernos os termos mais importantes citados. Na 

sequência, todos avaliam se o fragmento de texto lido traz informações que os ajudam a responder a 

alguma das questões feitas no momento inicial da aula. Se for o caso, terminam de preencher o quadro 

indicando as “Respostas depois da leitura”. 

3ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração 

No final, de maneira coletiva, sugira à classe que faça esquemas que sintetizem algumas das 

informações apresentadas nos textos. Nesse momento, solicite a alguns alunos que expliquem as di-

ferenças entre as suas respostas antes e depois da leitura e estimule a reflexão: “O que aprendemos?”; 

“O que já sabíamos e foi confirmado pelas informações dos textos? E o que não se confirmou?”. 

Dicas e atividades complementares 

Enquanto os alunos fazem a leitura, procure verificar se estão tendo dificuldade em entender 

os textos e as imagens. Você pode propor a eles que façam pequenos esquemas, sintetizando as infor-

mações de cada fragmento de texto lido. 
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Tarefa de casa: os alunos podem fazer mais pesquisas sobre o corpo humano, focando agora 

na circulação e na respiração. O desafio será trazer para a classe uma informação nova, que comple-

mente o que estão aprendendo em sala de aula. 

Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas e em grande grupo. 

1ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração  

Organize uma roda de conversa na qual cada aluno terá sua vez para falar algo que descobriu 

nas pesquisas que fez em casa e que representa uma informação nova em relação ao que aprendeu 

com a leitura dos textos na aula anterior. Oriente os alunos a fazer um esquema para sintetizar cada 

nova informação apresentada. 

2ª atividade: atividade em duplas com 25 minutos de duração  

Desafie os alunos para que, em duplas, escrevam um texto de síntese sobre os conceitos estu-

dados. Se preferir, apresente uma sequência de perguntas para ajudá-los a estruturar o texto de sín-

tese. Veja abaixo algumas sugestões de questões: 

• Como são os pulmões?  

Ocupam toda a cavidade torácica. O pulmão direito é um pouco maior que o esquerdo. 

• Como é o coração por dentro?  

Apresenta duas cavidades na parte de cima, chamadas átrios, e duas cavidades na parte de 

baixo, chamadas ventrículos. 

• Por onde o ar passa quando inspiramos?  

O ar entra pela boca ou nariz, passa pela traqueia e chega aos pulmões e aos alvéolos pulmo-

nares. 

• O que acontece quando o coração bate?  

O coração funciona  como uma bomba e impulsiona o sangue para fora dele. 

• Para onde vai o oxigênio do ar que inspiramos?  

O oxigênio, por meio dos alvéolos pulmonares, vai para o sangue. 

• Para onde vai o sangue que sai do coração pela artéria aorta?  

O sangue passa pelo corpo todo levando nutrientes e oxigênio. 
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3ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração 

Para finalizar, solicite a alguns alunos voluntários que leiam os relatórios que fizeram. Os de-

mais podem fazer complementações ou correções, quando necessário. Além disso, eles podem tam-

bém indicar outras perguntas e respostas que contemplem as informações obtidas nas pesquisas que 

fizeram. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: uma sugestão é que os alunos sejam incentivados a pesquisar informações 

sobre outras estruturas do corpo humano. Eles podem expandir as pesquisas para o tema “Digestão e 

estruturas do corpo relacionadas à digestão dos alimentos”. 

 

Aferição de aprendizagem 

Você pode desenhar um ou dois esquemas semelhantes aos apresentados a seguir e pedir aos 

alunos que não somente os completem, mas também que façam novos esquemas, sintetizando as 

informações que aprenderam sobre a circulação e a respiração.  

Analise os esquemas produzidos: o número de conceitos mencionados, as relações indicadas 

entre os conceitos, etc.  

Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. A cruzadinha já está completa. Explique o papel de cada termo presente no sistema respiratório 
e no sistema circulatório, com base no que você aprendeu. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

2. Complemente o texto abaixo, indicando o maior número possível de ideias e informações. 

 

Nessas aulas, eu aprendi muitas coisas sobre a circulação e a respi-

ração. Por exemplo, eu aprendi que ...   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
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Gabarito das questões 

1. Traqueia: Espera-se que o aluno explique que se trata de uma espécie de tubo por onde passa o 
ar que entra no corpo, pela boca ou pelo nariz. A traqueia se ramifica em tubos cada vez mais 
estreitos. 

Coração: Espera-se que o aluno indique que o coração possui quatro cavidades. As duas de cima 
são chamadas de átrios; as duas de baixo são chamadas de ventrículos. Ao contrair-se, o coração 
empurra o sangue para fora dele, funcionando como uma bomba. No coração, há válvulas que 
abrem e fecham, fazendo o sangue fluir apenas em um sentido. 

Pulmões: Espera-se que o aluno responda que temos dois pulmões, os quais ocupam toda a cavi-
dade torácica. O pulmão direito é um pouco maior do que o esquerdo. 

Vaso sanguíneo: Espera-se que o aluno indique que os vasos sanguíneos são pequenos tubos den-
tro dos quais o sangue percorre todo o corpo. As artérias são vasos sanguíneos por onde o sangue 
sai do coração. As veias são vasos sanguíneos por onde o sangue retorna ao coração. 

Alvéolo pulmonar: Espera-se que o aluno explique que os alvéolos pulmonares são “sacos” mi-
croscópios cheios de ar que fazem parte dos pulmões. Nos alvéolos, ocorrem as trocas gasosas: o 
oxigênio do ar passa para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os pulmões. 

 

2. Resposta pessoal. 


