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Unidade 3  
Sangue: distribuição de 
nutrientes e eliminação 
de resíduos 

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

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

Nesta unidade, abordamos o sistema cardiovascular e suas estruturas, a função do sangue na distri-
buição de nutrientes e na eliminação de resíduos. Também abordamos a relação do sistema cardio-
vascular com outros sistemas do corpo humano, em especial o urinário. Nossas orientações e suges-
tões para esta unidade são: 

• Inicie as atividades questionando os alunos sobre o que sabem a respeito do coração e do sangue. 
Permita que os alunos se expressem e proponha novos questionamentos à medida que apresenta-
rem suas respostas, complementando-as. Utilize imagens de amostras de sangue vistas ao micros-
cópio para ilustrar algumas de suas características. É importante que o papel do coração e do sangue 
no transporte de substâncias seja evidenciado nesse momento. De forma paralela, aborde a impor-
tância de conhecer os tipos sanguíneos para transfusões de sangue bem-sucedidas. Apresente ima-
gens do coração e descreva sua estrutura, bem como o caminho que o sangue percorre através do 
sistema cardiovascular, introduzindo os conceitos de artérias, veias e capilares. Certifique-se de que 
os alunos tenham compreendido as diferenças entre esses três tipos de vasos. 

• Realize uma investigação sobre o ritmo cardíaco: explique aos alunos como eles podem mensurar a 
própria frequência cardíaca. Peça para que efetuem medições em repouso e após uma atividade 
física. Sistematize os dados coletados e converse sobre os resultados obtidos, explorando os possí-
veis motivos para as variações encontradas para cada aluno e entre um aluno e outro.  

• Retome os conteúdos já trabalhados sobre a digestão e a respiração e discuta a relação desses pro-
cessos com a circulação do sangue e a distribuição de nutrientes. Você pode utilizar imagens e grá-
ficos para destacar a integração entre os sistemas. A partir dessas discussões, apresente aos alunos 
o sistema urinário: mostre imagens com os órgãos desse sistema e descreva seu funcionamento.  

• Converse sobre o papel fundamental da água tanto no transporte de nutrientes como na eliminação 
de resíduos e amplie o assunto apresentando problemas de saúde relacionados ao funcionamento 
do coração e dos rins. 

• 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 traba-
lhado, 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 4  
Água, um recurso 
natural 

MATÉRIA E ENERGIA 
Ciclo hidrológico 
 
Consumo consciente 
 
Propriedades físicas 
dos materiais 

(EF05CI01) Explorar fenômenos que evi-
denciem propriedades físicas dos materi-
ais – como densidade, condutibilidade tér-
mica e elétrica, respostas a forças magné-
ticas, solubilidade, respostas a forças me-
cânicas (dureza, elasticidade, etc.) entre 
outras.  

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos so-
bre as mudanças de estado físico da água 
para explicar o ciclo hidrológico e analisar 
suas implicações na agricultura, no clima, 
na geração de energia, no provimento de 
água potável e no equilíbrio dos ecossiste-
mas regionais (ou locais).  

(EF05CI03) Selecionar argumentos que jus-
tifiquem a importância da manutenção da 
cobertura vegetal para a manutenção do 
ciclo da água, a preservação dos solos, dos 
cursos de água e da qualidade do ar at-
mosférico. 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da 
água e de outros materiais nas atividades 
cotidianas e discutir os possíveis proble-
mas decorrentes desses usos. 

Nesta unidade, abordamos a água e seus estados físicos, sua importância para os seres vivos, distribui-
ção no planeta e a importância de preservá-la como recurso natural. Nossas orientações e sugestões 
para esta unidade são: 

• Inicie as atividades apresentando imagens que mostrem a relação dos seres vivos com a água. Utilize 
imagens diversificadas: algumas devem mostrar animais bebendo água, enquanto outras devem mos-
trar seres vivos que habitam ambientes aquáticos. Destaque também a dependência das plantas em 
relação à água. Comente sobre as populações ribeirinhas que vivem próximas a corpos d’água e de-
pendem da pesca e da agricultura para sua subsistência. Mostre fotos de regiões áridas, como deser-
tos, e chame a atenção para a ausência de água e de plantas. Questione os alunos sobre a importância 
da água para os seres vivos e complemente a discussão quando necessário. 

• Converse sobre a água na composição dos seres vivos. Neste momento, você pode utilizar esquemas, 
diagramas ou gráficos que facilitem a compreensão sobre a quantidade de água existente especifica-
mente nos seres humanos. Apresente uma imagem ou mapa do planeta Terra e discuta com os alunos 
sobre a distribuição de água no planeta. Esclareça que a água pode ser encontrada em diversos locais 
e aborde aspectos como salinidade e potabilidade da água.  

• Mostre imagens da água na forma líquida, na forma de gelo e, ainda que não seja visível, na forma de 
vapor dissolvido na atmosfera. Questione os alunos sobre as diferenças nas imagens e gradativamente 
aborde as mudanças de estado físico da água. Você pode realizar investigações sobre as propriedades 
da água e de outros materiais por meio de experimentos que possibilitem a observação da solubili-
dade e flutuabilidade, por exemplo. 

• Para explicar o ciclo da água, recomendamos o uso de imagens ou contextos familiares aos alunos. 
Converse sobre a influência dos seres vivos no ciclo da água, especialmente do ser humano, abor-
dando questões como o uso da água na agricultura e na indústria. Neste momento, é importante que 
sejam discutidas questões como o tratamento do esgoto e as formas pelas quais podemos economizar 
água. Destaque as ações que podem ser feitas pelos próprios alunos ou pela família de modo cotidi-
ano. 

• 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 traba-
lhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que ne-
cessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 


