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Título: A poluição do ar e as doenças respiratórias 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos trabalharão a poluição do ar. Por meio de atividades en-

volvendo pesquisa e escrita, eles participarão na construção de seu conhecimento sobre gases 

poluentes, problemas causados pela poluição, maneiras de se evitar a poluição do ar, a questão das 

queimadas e da fuligem, etc. Espera-se que os alunos entendam a importância desses temas para a 

manutenção da vida humana e do equilíbrio da natureza. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer alguns poluentes do ar e suas principais fontes. 

• Reconhecer medidas de prevenção e redução da poluição do ar. 

• Alertar aos alunos sobre os riscos das queimadas e da fuligem. 

Objetos de conhecimento 

Integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório. 

Habilidade 

(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:  

• Caderno. 

• Lápis preto. 

• Pesquisa feita em casa pelos alunos. 

Aula 2:  

• Folha de papel sulfite.  

• Lápis preto. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Poluição do ar 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: grupos de cinco alunos. 

Nesta aula, os alunos poderão aprender diversos assuntos que abordem a temática da polui-

ção de ar. Para tanto, todos devem pesquisar previamente alguns desses assuntos, compartilhando o 

seus resultados com os colegas. Deverão em seguida usar sua criatividade para desenvolverem uma 

narrativa que aluda aos temas tratados. 

Anteriormente a esta aula, divida a turma em grupos de cinco alunos e solicite que tragam 

notícias de revistas, jornais ou da internet que abordem a temática da poluição do ar. Para diversifi-

car o assunto das notícias, você poderá dar a cada grupo um tema a ser pesquisado, como: doenças 

provocadas pela má qualidade do ar; os lugares mais poluídos ao redor do mundo e os maiores 

poluentes destes locais; o que provoca a poluição do ar e maneiras de evitá-la, as queimadas realiza-

das para "limpeza" de áreas para plantio, etc. Eles deverão ler a notícia em casa e fazer um resumo, 

apontando os trechos mais importantes.  

Promova uma roda de conversa em que cada grupo apresentará o que pesquisou aos demais 

e ao final de todas as apresentações você pode promover um debate para que todos cheguem a uma 

conclusão final. Para o debate, você pode fazer perguntas como: 

• Quais são os poluentes do ar? 

• Como poluímos o ar? 

• Quais cidades vocês acreditam serem as mais poluídas do mundo? Por quê? 

• A poluição pode trazer problemas à saúde? Quais? 

• Existem maneiras de evitarmos ou diminuirmos a poluição do ar? 

Depois, solicite que cada grupo escreva um pequeno texto, que aborde pelo menos três dos 

aspectos citados na discussão em sala. Ao término do trabalho, se o tempo permitir, peça que um 

representante de cada grupo apresente o texto à classe. Se necessário, faça apontamentos no 

decorrer das apresentações. 

Aula 2 – Doenças respiratórias 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em duplas. 

Nesta aula, a proposta é trabalhar a respiração e as doenças respiratórias. Inicie a aula per-

guntando: 
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• Por que precisamos do ar? Por que ele é importante? 

• Por onde o ar entra no nosso corpo? 

Esperamos que os alunos respondam que, quando inspiramos, inalamos o ar atmosférico, 

que é composto pelos gases nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros. Nosso organismo precisa 

do gás oxigênio para cada uma de nossas células obter energia, e quando expiramos devolvemos ao 

ambiente o gás carbônico.  

Após as respostas iniciais, explique aos alunos que quando o ar está poluído é mais difícil pa-

ra respirarmos, porque o aumento de poluentes diminui a quantidade de oxigênio disponível no ar. 

Em seguida, retome a pesquisa sobre as medidas para prevenir ou reduzir a poluição do ar e 

se julgar necessário complemente com mais informações pertinentes ao desenvolvimento da aula. 

Depois pergunte: 

• O que vocês acham que é possível fazer para prevenir ou reduzir a poluição do ar? 

Anote na lousa as respostas dos alunos e peça que façam o registro no caderno. 

Explique que as doenças respiratórias (gripes, rinites, pneumonias, alergias) aumentam no 

período entre o outono e o inverno, e que vírus e bactérias causam essas doenças, sendo então  

necessárias medidas preventivas, como evitar contato com pessoas com os sintomas e lavar bem as 

mãos. Além disso, é necessário ficar atento a sinais de alerta como febre alta, dificuldade respirató-

ria, e falta de ar, que devem levar a procurar atendimento médico. Saliente que pessoas mais 

vulneráveis, como idosos, crianças e com outras doenças preexistentes (diabetes, pressão alta e 

asma), devem ser vacinadas para prevenção da gripe. 

Em seguida, oriente os alunos a elaborarem uma reportagem, que pode ser no formato de 

uma notícia impressa ou uma notícia para internet. Essa reportagem deve conter informações 

quanto a composição do ar e seus poluentes e sobre as soluções que podemos adotar para  minimi-

zar a poluição do ar. A reportagem deve conter título; nome do jornal, revista ou portal de internet 

(podem ser fictícios); data; texto principal; e imagens que ilustrem a mensagem que se quer transmi-

tir. As reportagens serão feitas em folha de papel sulfite, e podem ser ilustradas com algumas 

imagens de revistas ou desenhos. Concluída a produção das reportagens, solicite aos grupos que 

troquem entre si as reportagens, de modo a tomarem conhecimento do trabalho dos colegas. 
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Aferição de aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todo o processo. Assim, 

analise a participação dos alunos nas discussões propostas, no respeito ao colega durante as discus-

sões, na dedicação às atividades de pesquisa e escrita. 

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

• Como foi minha participação nas atividades em dupla e em grupo? 

• Fiz a pesquisa com o empenho necessário? 

• Respeitei as opiniões dos meus colegas? 

• Compreendi os problemas gerados pela poluição do ar? 

• Refleti como posso evitar a poluição do ar? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Quais sugestões práticas você daria para sua família de forma a diminuir a emissão de gases 
poluentes? 

2. Cite um exemplo de gás poluente e uma fonte de produção deste. 

Gabarito das questões 

1. Entre as respostas possíveis, os alunos poderão escrever: dar preferência ao transporte público, 
ou compartilhado, ou ainda ao uso de bicicletas; economizar energia, que muitas vezes, é pro-
duzida por usinas termelétricas; denunciar queimadas, quando possível.  

2. Alguns exemplos que os alunos podem trazer são: monóxido de carbono, produzido por veículos 
e fábricas; dióxido de enxofre, produzido por indústrias; gás carbônico, produzido por veículos e 
fábricas. 


