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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 5º ANO – III ESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02   
  
DATA DE ENVIO: 08/01/2021 
DATA DE ENTREGA: 22/01/2021 
Realizar na semana do dia 11/01/2021 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 
E aí, galerinha? Como vocês estão hoje? 

 
      Espero que todo mundo esteja bem, com o coração 
batendo forte, bombeando o sangue para todo o corpo. 
       Já deu para perceber que começaremos a estudar 
outro sistema do corpo humano, concorda? 
      Então é chegada a hora de vocês aprenderem mais 
sobre o sistema circulatório! Vem com a professora Flávia 
navegar pelas veias, artérias e capilares do nosso corpo. 

 

ATIVIDADE 1: A pulsação 
Nós conseguimos sentir a pulsação, isto é, os batimentos do coração, em diversas partes do corpo.  
a. Coloque a mão no seu coração. O que você sente? Descreva com detalhes. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b. Com o dedo indicador e médio sinta a pulsação no pescoço. Coloque os 
dedos no pescoço mais ou menos no meio do caminho entre a orelha e o 
queixo. Se for necessário, pressione com cuidado para sentir a pulsação. 
Observe por um tempo.  
 
 
Sinta a pulsação no seu pulso. Para isso, coloque os dedos indicador e médio 
na parte de dentro do pulso pressionando levemente até sentir os batimentos. 
Observe por um tempo. 
 
 
 
 
Em qual local você sentiu a pulsação mais forte? Descreva o que você percebeu. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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c. Agora você contará os seus batimentos cardíacos. Para isso, você vai precisar de um relógio ou o 
cronômetro do celular. Tudo separado, vamos lá? 
Lembrete: 1 minuto é igual a 60 segundos. 
 
-Escolha o local, pescoço ou pulso, onde você sentiu a pulsação mais forte. 
-Peça alguém da sua casa para marcar o tempo para você. Serão 30 segundos. 
-Conte o número de batimentos cardíacos durante 30 segundos. Eu gosto de fechar os olhos para 
prestar mais atenção. 
- Registre os resultados. 
 
Batimentos em 30 segundos __________________________________ 

Batimentos em 1 minuto _____________________________________ 

 

d. Próxima etapa: verificando os batimentos cardíacos após o exercício. 

- Faça 40 polichinelos, pulando com animação. 
-Peça alguém da sua casa para marcar o tempo para você. Serão novamente 30 
segundos. 
-Conte o número de batimentos cardíacos durante 30 segundos.  
- Registre os resultados 
 
Batimentos em 30 segundos __________________________________ 

Batimentos 1 minuto________________________________________ 

e. Houve diferença no número de batimentos cardíacos após o exercício? Se sim, qual a sua 
hipótese para explicar essa diferença? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      Nós estudamos os sistemas separadamente, mas o corpo funciona de forma integrada. 
O sangue retira os nutrientes do intestino e leva para as células do corpo. O sangue 
também leva o gás carbônico para os pulmões e troca pelo gás oxigênio. O sangue circula 
dentro dos vasos sanguíneos que podem ser artérias, veias ou capilares. Portanto, os vasos 
sanguíneos funcionam como um sistema de rodovias pelo corpo, com estradas largas e 
outras bem estreitas, pelas quais passam o sangue, levando e retirando substâncias de 
todas as células. 
 

ATIVIDADE 2: Leia com muita atenção as páginas 50, 51 e 52 do livro de Ciências.  
A gente tem mania de chamar todos os vasos sanguíneos de veias. Explique para vovó Joaquina por 
que isso não é correto.   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3: Faça os exercícios da página 58 e 59 do livro didático. As respostas devem ser 
registradas nas linhas desta folha. Não é preciso copiar as questões, apenas registrar as respostas de 
forma organizada, ok?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Nós nos lembramos dele quando ralamos o joelho ou 
cortamos o dedo. Mas verdade seja dita: ele está o tempo 

todo circulando pelo corpo, sem parar. A olho nu ele parece 
apenas um líquido vermelho, mas uma olhada ao microscópio 

revela uma série de diferentes células. Hoje é dia de você 
desvendar este misterioso líquido. 

 
Leia o texto com muita atenção. 
 

Vermelho vivo 
Quando a gente se machuca logo ele aparece: o sangue vermelhinho. Só assim nos 

lembramos que ele está, o tempo todo, circulando no nosso corpo. 
Que tal um passeio por esse líquido precioso? Então imagine que você está encolhendo, 

encolhendo... até ficar muito pequeno, menor do que um grão de areia. Vixe! Não é possível nem 
ver você a olho nu! Agora está bom. Vamos entrar por um corte na pele, por dentro de um vaso 
sanguíneo e descobrir este mundo novo. 

Entrou?! Ótimo! A temperatura está agradável. Tudo parece vermelho... Até que... Opa!!! 
Você precisa se desviar de umas estruturas diferentes.  

Não se assuste! Você acaba de ver alguns dos componentes do sangue. O sangue é formado 
por uma parte líquida e por um conjunto de células. Se você vir: 

• Células vermelhas, saiba que você acabou de encontrar glóbulos vermelhos. 
• Células bem grandes, então você está vendo glóbulos brancos. 
• Uns pedacinhos de células sem formato definido, são as plaquetas. 
Observe o líquido amarelado à sua volta. É o plasma, onde ficam os nutrientes dissolvidos. 

 Bom, está na hora de voltar! A nossa viagem foi ótima, agora vamos ver um vídeo bem 
interessante! 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glóbulo vermelho 

Glóbulo branco 

Capilar 

Plasma 

Plaquetas
 

 Glóbulo vermelho 
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Continuando a investigação: 
 
 Se você já fez algum tipo de exame de sangue vai se 
lembrar que retiraram do seu braço, utilizando uma agulha, o 
sangue e colocaram em uns vidrinhos especiais. Se o seu 
sangue for deixado paradinho por um tempo, ele vai se separar 
numa parte amarela e outra vermelha, como na imagem ao 
lado 

O plasma é o líquido amarelado no qual os nutrientes, 
os hormônios e as células do sangue são transportados. 

Na parte vermelha estão as células que formam o sangue: os glóbulos vermelhos, ou 
hemácias; os glóbulos brancos, ou leucócitos, e as plaquetas. As 
hemácias são as células sanguíneas mais numerosas e são elas que 
dão cor ao sangue.  

Voltando ao dia que você retirou o sangue. Depois de 
alguns procedimentos, o(a) técnico(a) do laboratório irá colocar o 
sangue numa placa de vidro para observá-lo ao microscópio. Será 
possível ver algo semelhante à imagem abaixo:  

 
Com um microscópio eletrônico, que aumenta dezenas de milhares de vezes, é possível ver 

as células do sangue assim:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glóbulos vermelhos 

Glóbulos brancos 

Plaquetas 
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Cada uma das células do sangue possui uma função específica. Confira: 

Componentes O que é O que faz 
Plasma Líquido amarelado que 

compõe a maior parte do 
sangue. 

Nele ficam dissolvidos os nutrientes e as 
substâncias que devem ser eliminadas do 
corpo. 

Glóbulo 
vermelho 

Célula de cor vermelha que 
existe em maior quantidade no 
sangue. 

Distribui gás oxigênio dos pulmões para 
todas as células do corpo. Leva o gás 
carbônico das células para os pulmões. 

Glóbulos 
brancos 

São as maiores células do 
sangue. 

Faz parte da defesa do organismo contra os 
microrganismos. 

Plaquetas São fragmentos de células. Ajuda na coagulação do sangue, fazendo os 
ferimentos pararem de sangrar. 

 

Muito interessante o sangue, não é mesmo? Eu fico fascinada com o nosso corpo, com os 
diversos processos que ocorrem o tempo todo, nos mantendo vivas e vivos. Espero que você também 
se admire com essa beleza chamada corpo humano! 
 

ATIVIDADE: Analisando exames de sangue 

Abaixo estão dois resultados de exames de sangue da mesma pessoa, mas realizados em 
tempos diferentes.  
a. Sublinhe os resultados da contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas nos 
exames A e B 
b. Quando uma pessoa está com algum tipo de infecção, por exemplo, uma doença causada por 
bactérias, a contagem de glóbulos brancos aumenta, pois aumentam o número dessas células para 
defender o corpo. Em qual dos dois exames, A ou B, a pessoa provavelmente estava com alguma 
infecção? Explique. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. A dengue é uma doença causada por um vírus que promove a diminuição de plaquetas no sangue 
o que pode causar hemorragias, ou seja, a perda de sangue. A pessoa dos exames já pegou dengue. 
Em qual deles, A ou B, ela estava com dengue. Por quê? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Amorecos e amorecas, as férias chegaram. Uhuuu!!! Espero que vocês 
descansem, brinquem, leiam livros, observem a natureza, curtam a família. Que 

vocês estejam felizes e saudáveis até o nosso reencontro. Um beijinho, 

 Professora Flávia 

80 

A 

B 


