
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

Título: O papel dos dentes na digestão 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, iremos trabalhar o papel dos dentes no processo de digestão dos 

alimentos e discutir como manter a saúde bucal por meio da escovação dos dentes e do uso do fio 

dental. Além disso, sugerimos que um dentista promova uma palestra sobre a saúde bucal e ao final 

tire todas as dúvidas dos alunos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o papel dos dentes no processo de digestão. 

• Reconhecer os benefícios da higiene bucal e as formas corretas de mantê-la. 

Objeto de conhecimento 

Integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório.  

Habilidades 

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

tório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na 

identificação das funções desses sistemas. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1:  

• Esquema impresso do sistema digestório.  

• Gelos em três diferentes proporções (grande e espessa, cubos e triturados). 

• Três frascos de plástico, porção de água (aproximadamente 1,5 litro por grupo).  

Aula 2:  

• Esta aula necessita da  presença de um profissional dentista que converse com os alunos 
sobre a saúde bucal e  ensine os métodos corretos para mantê-la. 

• Os alunos podem trazer suas próprias escovas de dente. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O papel dos dentes na digestão 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em grupos de cinco alunos. 

Nessa aula, propõe-se trabalhar a digestão e o papel dos dentes nesse processo. Para isso, 

apresentar aos alunos um esquema impresso do sistema digestório, para a compreensão do caminho 

do alimento no organismo após a ingestão. 

Inicie a aula perguntando aos alunos: 

• O que é digestão? Espera-se que os alunos digam que a digestão é o processo que quebra 
o alimento em partes menores para o sangue ser capaz de absorver os nutrientes. 

• Vocês sabem onde começa a digestão? Espera-se que os alunos digam que a digestão se 
inicia na boca. 

• O que acontece com o alimento depois que ingerimos? Espera-se que os alunos descre-
vam o caminho que os alimentos percorrem no corpo dos seres humanos. 

Após as questões iniciais e os relatos dos alunos, mostre uma imagem ou um esquema do sis-

tema digestório, e relembre o caminho que o alimento percorre: boca, esôfago, estômago, intesti-

nos. Reforce que o fígado e o pâncreas são glândulas que produzem substâncias que quebram os 

alimentos em partes menores, auxiliando a digestão, mas que o alimento não passa por esses órgãos.  

Em seguida, correlacione o processo de digestão com a função dos dentes por meio de um 

experimento. Para o desenvolvimento desta atividade divida a turma em grupos de cinco alunos e 

entregue a cada grupo três diferentes porções de gelo, uma com dimensão grande e espessa (como, 

por exemplo, gelo preparado em um pequeno frasco de armazenamento de alimentos), outra de 

cubos de fôrmas pequenas (para congelador), e uma terceira de gelos triturados.  

Coloque cada uma dessas formas de gelo em um recipiente diferente, de preferência trans-

parente. Adicione em cada frasco com as porções de gelo diferenciadas, a mesma quantidade de 

água (cerca de 500 mL), e analise o tempo que cada um dos três tipos de gelo demora para derreter. 

O experimento demonstrará que os gelos triturados derretem primeiro, seguido pelos cubos 

de gelo e por último, o gelo de maior espessura. Isso ocorre devido a maior área de contato das 

partes que constituem o gelo com a água. A ideia dessa simulação é mostrar que quanto menores os 

pedaços de alimentos conseguidos pela mastigação, mais eficiente e mais rápida será a digestão, pois 

quanto menores as partes dos alimentos, maior será  sua área de contato com as enzimas digestivas. 

Ao final do experimento, para promover uma maior reflexão e discussão com os alunos, as 

seguintes perguntas podem ser realizadas: 
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• Vocês já prestaram atenção em como se alimentam? Se comem rápido, se mastigam 
bem os alimentos? 

• Por que a porção de gelo grande e maciça demora para derreter, e por que o gelo moído 
derrete mais rápido? Que relação isso tem com a mastigação? (Observação: o gelo sofre 
derretimento por estar em contato com a água líquida, de temperatura superior à dele; 
menor contato com a água = mais tempo para derreter). 

• Ao nos alimentarmos devemos colocar que quantidade de alimento na boca, muito ou 
pouco? Por quê? 

Durante a discussão, explicar que ao comer rápido e não mastigar direito os alimentos, o es-

tômago terá muito mais dificuldade para digerir o alimento e isso pode causar má digestão, gases, 

desconfortos, e a pessoa ainda pode comer mais que o necessário, pois há estudos que mostram que 

o cérebro demora um certo tempo,  para detectar que o estômago está cheio, e "terminar" com a 

sensação de fome, que faria a pessoa parar de comer.  

Ao final da aula, solicite que grupos se organizem para produzirem uma apresentação de 

uma propaganda educacional, com no máximo três minutos de duração, sobre o tema: “O papel dos 

dentes na digestão”. Nessa apresentação, os alunos podem representar pessoas que comem rapida-

mente e os problemas que podem ter em decorrência disso, ou o prejuízo na mastigação pela perda 

de dentes. Durante a apresentação dos grupos, realize possíveis ajustes e correções nas informações 

apresentadas pelos alunos. 

Aula 2 – Saúde bucal 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: grupos grandes. 

Esta aula se propõe a ensinar os alunos a manterem sua saúde bucal, por meio  da escovação 

dos dentes e uso do fio dental. É necessária a presença de um profissional, por exemplo de um 

dentista do bairro, que se disponha a ensinar aos alunos os procedimentos para uma correta higiene 

bucal e os riscos que restos de alimentos apresentam aos dentes e ao resto da boca.  

Para iniciar a aula, relembre os alunos que a digestão dos alimentos começa na boca com a 

boa mastigação por isso é de suma importância cuidarmos bem dos nossos dentes. Você pode fazer 

algumas perguntas iniciais, como: 

• Quantas vezes por dia você escova os dentes? 

• Você já visitou um dentista? Como foi? 

O profissional de saúde poderá dar uma palestra aos alunos sobre saúde bocal, orientando-

os  sobre a forma correta da escovação dos dentes e sobre o uso do fio dental. Esse profissional 

também poderá falar sobre os riscos que a falta de limpeza da boca pode trazer, citando problemas 

de saúde como cáries, gengivite e placa bacteriana. Além disso, ele poderá dar outras dicas que 

auxiliem na saúde bucal e responder as dúvidas dos alunos. A aula poderá ser ainda mais proveitosa 
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se você solicitar aos alunos que tragam suas próprias escovas de dente para a aula, para que prati-

quem a escovação sob a supervisão do dentista. 

Se a presença do profissional de saúde não for possível, sugerimos a você, professor, que 

converse com um deles, e consiga algumas orientações que possa repassar aos alunos. Por exemplo, 

ele pode ajudar a conseguir cartazes ou ilustrações que demonstrem claramente como deve ser 

realizada uma escovação correta, além do uso adequado do fio dental. Obtenha dele, ainda, infor-

mações e ilustrações sobre como se formam as cáries, o problema do uso excessivo do açúcar sem a 

escovação devida, e o significado da placa dentária.  

Ao término da aula, seja dada por você mesmo, seja por meio da palestra de um dentista, 

peça  aos alunos que se reúnam em grandes grupos e criem um roteiro para uma dramatização cujo 

tema é a saúde bucal. Esta representação deverá fazer menção aos riscos da má limpeza bucal e aos 

artifícios que podemos utilizar para manter a saúde da boca, como o uso de escovas de dente, pastas 

de dente, fio dental e enxaguante bucal. 
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Aferição de aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todo o processo, como por 

exemplo, analisando a participação dos alunos nos questionamentos, o desenvolvimento das 

atividades em grupo, o respeito aos colegas, e a elaboração e apresentação da dramatização.  

Você poderá propor aos alunos alguns itens de autoavaliação, como: 

• Como foi minha participação nas atividades em grupo? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Respeitei as opiniões dos meus colegas? 

• Compreendi a importância da manutenção da higiene bucal? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Qual é o papel dos dentes na digestão dos alimentos? 

2. Como os hábitos de higiene bucal contribuem para termos uma boca saudável? 

Gabarito das questões 

1. Os dentes trituram os alimentos em pedaços pequenos para que eles possam ser mais facilmen-
te digeridos nos outros órgãos do sistema digestório. 

2. Cuidar dos dentes, fazendo uma boa escovação e utilizar o fio dental, evita que resíduos de 
alimentos presos aos dentes e gengiva fiquem acumulados; que formem placas bacterianas, cá-
rie, gengivite e mau hálito. 

 


