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conhecimento  
Habilidades Orientações e sugestões ao professor 

Unidade 1  
Eu me alimento 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Nutrição do organismo 
 
Hábitos alimentares 

(EF05CI08) Organizar um cardápio equili-
brado com base nas características dos 
grupos alimentares (nutrientes e calorias) 
e nas necessidades individuais (atividades 
realizadas, idade, sexo etc.) para a manu-
tenção da saúde do organismo. 
 
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúr-
bios nutricionais (como a obesidade) entre 
crianças e jovens, a partir da análise de 
seus hábitos (tipos de alimento ingerido, 
prática de atividade física etc.). 

Nesta unidade, abordamos os nutrientes presentes nos alimentos, suas funções e os problemas decorren-
tes da alimentação inadequada. Tratamos ainda sobre o sistema digestório e seu funcionamento. Nossas 
orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Introduza o tema por meio de imagens de diferentes pratos – tais como galinhada, feijoada ou outro – 
e solicite aos alunos que procurem identificar os alimentos que os compõem. Apresente o conceito de 
nutrientes, destacando os principais grupos (energéticos, construtores e reguladores). Dê exemplos de 
alimentos que contenham tais grupos, em maior ou menor grau, e ressalte a importância de uma ali-
mentação balanceada. A pirâmide alimentar é um recurso importante a ser utilizado nessa etapa do 
estudo do tema, pois, além de indicar o consumo de todos os grupos de alimentos, apresenta as pro-
porções adequadas de cada um deles. 

• Proponha atividades nas quais os alunos possam avaliar a adequação de diferentes cardápios. Utilize 
tanto imagens de alimentos frescos quanto de industrializados para evidenciar os benefícios e os preju-
ízos de cada tipo de alimento. 

• Aborde problemas nutricionais importantes no Brasil, tais como a desnutrição e a obesidade, e discuta 
os impactos deles em crianças. Proponha ainda discussões sobre desperdício de alimentos e a necessi-
dade de realizar atividades físicas regulares como forma de manter uma boa saúde. Utilize textos de 
apoio ou imagens para conduzir as discussões. 

• Apresente uma imagem do sistema digestório e converse sobre o caminho que o alimento percorre em 
nosso corpo, destacando os principais órgãos e suas funções. Aproveite para questionar os alunos sobre 
o que sabem sobre o tema. Aproveite as respostas para conduzir a discussão. É importante que a partir 
deste momento os alunos se familiarizem aos poucos com a estrutura interna do corpo humano e seus 
diversos sistemas, abrindo caminho para a compreensão dos níveis de organização. As ideias sobre cé-
lulas e órgãos também devem ser discutidas. 

• Proponha atividades práticas ou investigações que explorem o processo da digestão, incluindo na sua 
etapa inicial, a mastigação.  

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e 
avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo trabalhado, 
analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que necessário, 
intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 2  
Eu respiro 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Integração entre os sis-
temas digestório, respi-
ratório e circulatório 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que jus-
tifiquem por que os sistemas digestório e 
respiratório são considerados correspon-
sáveis pelo processo de nutrição do orga-
nismo, com base na identificação das fun-
ções desses sistemas.  

Nesta unidade, abordamos o sistema respiratório, seus órgãos, sua função e integração com o sistema di-
gestório. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Inicie as atividades propondo uma discussão sobre a presença do ar e sua relação com a respiração, ques-
tionando os alunos sobre o que sabem a respeito do tema. Deixe que se expressem e utilize imagens para 
ilustrar alguns aspectos, tais como nossa incapacidade de respirarmos sob a água. Você pode comparar ani-
mais aquáticos, tais como peixes, com o ser humano. 

• Para que os alunos compreendam a composição do ar atmosférico, proponha uma atividade na qual eles 
possam utilizar tampas de garrafas ou pequenos quadrados de papel de cores diferentes para montar um 
esquema que represente o percentual de cada gás que compõe o ar atmosférico. Converse com os alunos 
sobre a dependência que o ser humano possui do oxigênio. Retome os conteúdos trabalhados anterior-
mente, complementando-os, e esclareça que para obtermos energia é necessário alimentos e oxigênio. 

• Faça uma atividade prática com os alunos. Oriente-os a medir o contorno do tórax com os pulmões cheios 
de ar e depois vazios, anotando os resultados para posterior comparação. Sistematize os dados coletados 
por meio de tabelas ou quadros e convide os alunos a analisá-los, refletindo a respeito das variações encon-
tradas. Converse sobre os processos de inspiração e de expiração do ar e as condições para que ocorram. 

• Apresente um esquema do sistema respiratório e converse sobre os órgãos indicados e suas funções na 
respiração. Descreva o caminho que o ar percorre desde sua entrada até sua chegada aos alvéolos pulmo-
nares e a transferência do oxigênio para o sangue. 

• Questione os alunos sobre as diferenças entre o ar inspirado e o expirado quanto à sua composição. 

• Converse sobre a poluição do ar, abordando quais são suas principais causas e elencando os poluentes 
mais nocivos à saúde dos seres vivos e ao ambiente. Aborde também os malefícios do cigarro não apenas à 
saúde do fumante, mas também das demais pessoas em contato com a fumaça do cigarro.  

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e avalie 
a participação e o envolvimento de todos nas atividades propostas. Para cada conteúdo trabalhado, analise 
o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que necessário, intervenha 
nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 


