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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – II ESCALA - Nº 01   

  

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 27/11/2020 

Realizar na semana do dia 02/11/2020 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

Bom dia galerinha! 

Com este roteiro iniciamos a II Escala! Continuaremos a nossa aventura do 

conhecimento pelo corpo humano. Espero que vocês gostem e 

descubram muitas coisas legais. Aliás, você já parou para pensar 

por que a gente solta pum? Ou por que o cocô é marrom? Ou 

por que a gente vomita? 

  Fico aqui imaginando algumas carinhas de “Ai, não 

mereço isso, professora Flávia”. Mas fala 

sério, todo mundo passa por esses eventos 

na vida, certo? 

 Espero que vocês fiquem animadas e animados de montão. 

 Venham comigo, com o corpo cheio de energia que, aliás, 

vem dos carboidratos e gorduras, lembram? 

 

RECADO IMPORTANTE: As próximas três atividades são para vocês registrarem hipóteses, ou 

seja, o conhecimento que vocês têm neste momento. Não é, de jeito nenhum, para pesquisar em livros, 

na internet ou perguntar para outras pessoas. Escreva com liberdade o que você sabe, ok? Dessa 

forma, quando a investigação for finalizada, você poderá comprar o que sabia com os seus novos 

conhecimentos. Combinado? 

São duas questões em cada atividade e uma delas é um desenho que você fará no verso da folha. 
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ATIVIDADE 1: A gente sabe que o biscoito que a gente come sai diferente quando a gente vai ao 
banheiro, no caso no número 2. Pensando nisso, explique. 
a. Como será que acontece o processo de transformação, ou seja, a digestão, dos alimentos no 
nosso corpo? Elabore uma resposta com o seu conhecimento. (Se você não souber nomes, 
escreva como você acha que se chama ou com o que se parece.) 
b. Represente em um desenho o processo da transformação dos alimentos no nosso corpo. Faça 
no verso da folha dentro do desenho dentro do contorno de um corpinho.  
Nomeie as partes do seu desenho da forma que você sabe neste momento (use setinhas para 
indicar o que você está nomeando). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 2: A gente respira o tempo todo, mas não para ara refletir como isso acontece. 
Pensando nisso, explique: 
a. Como será que acontece a respiração no nosso corpo? Elabore uma resposta com o seu 
conhecimento. (Se você não souber nomes, por exemplo, escreva como você acha que se 
chama ou com o que se parece.) 
b. Represente em um desenho o processo da transformação dos alimentos no nosso corpo. 
Faça no verso da folha dentro do desenho dentro do contorno de um corpinho.  
Nomeie as partes do seu desenho da forma que você sabe neste momento (use setinhas para 
indicar o que você está nomeando). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3: O sangue circula no nosso corpo. A gente só percebe a presença dele quando nos 
cortamos ou ralamos o joelho, por exemplo. Pensando nisso, explique: 
a. Como será que acontece a circulação do sangue no nosso corpo? Elabore uma resposta 
com o seu conhecimento. (Se você não souber nomes, por exemplo, escreva como você acha 
que se chama ou com o que se parece) 
b. Represente em um desenho o processo da transformação dos alimentos no nosso corpo. 
Faça no verso da folha dentro do desenho dentro do contorno de um corpinho.  
Nomeie as partes do seu desenho da forma que você sabe neste momento (use setinhas para 
indicar o que você está nomeando).  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO – II ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES - Nº 02  

  

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 27/11/2020 

Realizar na semana do dia 09/11/2020 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

Nós passamos a primeira escala investigando a 
alimentação. Entendemos que nos alimentos existem 
nutrientes essenciais para o corpo ter energia, crescer, reparar 
e funcionar bem. Mas como o nutriente do alimento consegue 
entrar pra dentro do corpo? 

Aí está a nossa grande pergunta que guiará os próximos 
roteiros. Vamos ter leitura, experiência e muitas, muitas 
curiosidades! Eu aposto que você vai gostar muito! 

ATIVIDADE 1:  

Observe esta imagem. É uma peneira na qual a professora Flávia 
colocou grãos de diferentes tamanhos. Tem semente de abóbora, de 
girassol, de gergelim e de chia. Observem que pela peneira apenas 
passaram as sementes de chia, as menorzinhas. 

Veja este cano. Pela cavidade dele passa 
água que não vaza para fora porque ele não está 
furado. 

  Continuando: o nosso intestino é como um cano 
furadinho. MAS, e é um mas bem grande, estamos 

falando ao nível miscroscópico, ou seja, de coisas muito, muito pequenas. A membrana que recobre 
o intestino, isto é, o conjunto de células que formam a parte do intestino em contato com a comida 
funciona como uma peneira e só deixa passar moléculas bem pequenas. 

 A questão é que as moléculas presentes no alimento são bem grandes. Elas não conseguem 
atravessar essa membrana. Elas precisam ser picotadas, quebradas em moléculas menores com 
tamanhos que possam atravessar a parede do intestino. A digestão é o processo de transformação dos 
alimentos em moléculas que podem ser absorvidas pelo intestino. 
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 E onde começa este picotamento? É isso que você vai descobrir. 

ATIVIDADE 2- Você vai fazer dois experimentos. Para isso, separe o seguinte material: 3 biscoitos 
(de água e sal ou maisena), dois pratos, dois copos com água na mesma quantidade (cerca de 1 dedo 
de água em cada copo). 
 
Experimento 1 – Como fazer 
- Coloque um biscoito em um prato. 
- Quebre o outro biscoito em pedaços pequenos e coloque no prato. 
- Coloque a água nos dois pratos, por cima dos biscoitos, ao mesmo tempo (peça ajuda de um adulto). 
- Conte 15 segundos 
- Observe o resultado 
a. Qual dos dois biscoitos, o inteiro ou o quebrado, vai ficar mole mais rapidamente? Elabore a sua 
hipótese, tentando explicar o motivo (Ex.: Eu acho que o biscoito inteiro vai ficar mais mole porque...) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Registre o resultado, ou seja, o que aconteceu em cada prato. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. Como você explica a diferença observada? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Experimento 2 – Como fazer 
- Pegue o terceiro biscoito e coloque-o na boca. 
- Mastigue-o devagar, observando o que acontece até o momento de engolir. 
a. Resultado: descreva, com detalhes, o que aconteceu com o biscoito em sua boca. Explique todas 
as mudanças que você observou. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 Você com certeza percebeu durante a mastigação os seus dentes em funcionamento, 
quebrando o biscoito em pedacinhos cada vez menores. Comparando com a experiência 1, os dentes 
fizeram o papel das mãos quebrando o biscoito. O biscoito quebrado fica 
mole mais rápido pois há mais áreas para a água entrar em contato e 
amolecê-lo. 
 Na boca você também deve ter percebido o biscoito se misturando 
com a saliva e ficando cada vez mais mole. A saliva é formada por água e 
por substâncias que ajudam a quebrar as moléculas do carboidrato da 
farinha do biscoito em molécula menores. 
 Logo, a digestão dos alimentos começa... Na BOCA!!! Leia o texto 
da próxima atividade para entender melhor. 
 
ATIVIDADE 3 – Leia com atenção o texto a seguir: 

 

Por que sentimos água na boca? 

“Chiquinha, o almoço está pronto! Fiz a batata frita que você pediu!”  

Só de ouvir essas palavras, sua boca se enche d’água – ou melhor, de 
saliva –antecipando-se à comida que já vai entrar na boca e precisar ser 
digerida. De fato, a digestão começa na boca, onde os alimentos são picados, 
triturados e esmagados, tudo isso antes de serem conduzidos ao estômago. E 
pasme: se a boca não se enchesse de saliva, não seria possível nem engolir o 
alimento, nem saber o que você tem sobre a língua! 

Todo mundo produz uma pequena quantidade de saliva o tempo todo, mas a produção 
aumenta quase dez vezes quando uma pessoa vê, cheira ou pensa em comida. A saliva que 
enche a boca nessas horas é essencial por várias razões. Primeiro, somente quando dissolvidos 
na saliva é que pedaços microscópicos desprendidos dos alimentos chegam até as papilas 
gustativas, que sinalizam ao cérebro o tipo de comida que você tem na boca: água, sal, ácido, 
doce, proteína, ou algo amargo e, portanto, potencialmente nocivo, nada bom de ser engolido. 
Assim, além de reconhecer o alimento pelo gosto, o seu cérebro já vai preparando o corpo 
para a digestão. Segundo, a saliva contém substâncias que começam a partir em pedaços 
menores os carboidratos, grandes moléculas de açúcar como o amido do pão. 

Além disso, é a saliva que umedece e dá liga aos alimentos triturados e permite que 
eles sejam transformados em um grande “bolo” compacto e lubrificado, que pode ser engolido 
sem risco de engasgos. A boa notícia é que a produção de saliva é automática, comandada 
pelo sistema nervoso autônomo sempre que o cérebro detecta a presença de comida na boca.  

Fonte: Suzana Herculano-Houzel, Revista Ciência Hoje das Crianças, número 152, 2004. 
Modificado para fins didáticos 

 E aí? Quais a sãos os papéis da saliva no processo da digestão? Elabore uma resposta top das 

galáxias! 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 – O Sistema Digestório 

 Todo o processo de transformação do alimento ocorre no sistema digestório. Esse 
sistema é formado por um conjunto de órgãos e estrutura. O sistema digestório começa na 
boca e termina no reto.  

Ao longo de todo o trajeto, o alimento passa pelo sistema digestório e vai se 
transformando, até os nutrientes serem absorvidos no intestino delgado. No próximo roteiro 
você vai aprender cada etapa da digestão, mas vale a pena começar a entender os órgãos e 
estruturas envolvidos. Não se preocupe em decorar os nomes. À medida que você for 
estudando, vai aprendê-los: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCA 

ESÔFAGO 

GLÂNDULAS SALIVARES 

FARINGE 

ESTÔMAGO FÍGADO 

VESÍCULA BILIAR 

INTESTINO GROSSO 

PÂNCREAS  
(atrás do estômago) 

INTESTINO DELGADO 

RETO (final do intestino 
grosso) 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO – II ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES - Nº 03   

  

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 27/11/2020 

Realizar na semana do dia 16/11/2020 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

A digestão é um processo de diversas etapas, que envolve diferentes órgãos 
e estruturas. Você perceberá que são muitos nomes, mas não desanimem! Daqui 
a pouquinho você já estará explicando e utilizando esses nomes com muita 
tranquilidade. 

Hora de começar! 

ATIVIDADE 1 – Leia as páginas 22 e 23 do livro de Ciências.  

 Com a leitura no livro você aprendeu: 

- Que a digestão dos alimentos acontece no sistema digestório. 

- Ao longo do trajeto no sistema digestório o alimento vai se transformando em moléculas cada vez 
menores.  

- Sucos digestivos, isto é, líquido contendo substâncias que transformam os alimentos, são 
produzidos por diferentes estruturas, como as glândulas salivares, pâncreas e fígado. 

- Depois que os nutrientes são transformando em moléculas pequenas, microscópicas, eles são 
capazes de atravessar a membrana do intestino delgado e são levados pelo sangue para todas as 
partes do corpo. 

- O que não é aproveitado pelo organismo se acumula no intestino grosso, formando as fezes. 

 

ATIVIDADE 2 - O caminho da comida 

Retorne à página 23 do livro de Ciências. Observe com atenção a imagem da criança comendo a 
maçã. Coloque o dedinho no número 1. Releia o que está escrito. Faça isso até o número 6. 

Vamos reforçar a aprendizagem com a leitura dos tópicos: 

-O sistema digestório começa na boca e termina no reto. Pelo ânus as fezes são eliminadas. O 
alimento percorre um caminho único, da boca até o ânus. 
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- Depois de ser mastigado na boca e receber a saliva, nós engolimos o bolo alimentar (alimento 
mastigado mais a saliva) com a ajuda da língua. Esse bolo passa pela faringe (garganta) e chega até 
o esôfago.  

- Do esôfago o bolo alimentar chega ao estômago que funciona como um liquidificador, quebrando 
ainda mais os alimentos. No estômago é acrescentado o suco gástrico, um suco digestivo. 

- Depois o alimento (que já nem identificamos o que é) passa para o intestino delgado onde recebe 
outros sucos digestivos. No intestino delgado os nutrientes que estão em moléculas menores 
conseguem atravessar a parede e seguem para o sangue.  

- O que não foi digerido, como as fibras alimentares, vai para o intestino grosso.  O final do intestino 
grosso é uma região que se chama reto. Ao final do reto está o ânus. 

- Ainda compõe o sistema digestório as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas, produtores de 
sucos digestivos, além da vesícula biliar. O alimento NÃO passar por eles.  

- As glândulas salivares produzem a saliva que é liberada na boca. 

- O fígado produz a bile que é acumulada na vesícula biliar. A bile é liberada no intestino delgado. 

- O pâncreas também produz outro suco digestivo, o suco pancreático, que é liberado no intestino 
delgado. 

 

 

Fonte: Fátima 
Mesquita. 
Almanaque de puns, 
melecas e coisas 
nojentas. Editora 
Panda Books. 
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ATIVIDADE 3 - Você está mais do que preparado(a) para fazer a atividade a seguir. Os textos 
também foram retirados do livro “almanaque de puns, melecas e coisas nojentas” de Fátima Mesquita. 
Acima de cada um há um círculo vazio. Você deve organizá-los de acordo com a ordem que acontece 
na digestão, começando pelo número 1. Coloca a cabeça para funcionar!!! 
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ATIVIDADE 4 – Promessa é dívida. No roteiro anterior eu disse que vocês iriam aprender muitas 

coisas curiosas relacionadas ao sistema digestório. Comecemos pelo ronco da sua barria! 

Por que a barriga ronca quando temos fome? 
A hora do almoço nem chegou e parece que tem um monstro na sua barriga. Como ela 

ronca! O bater das panelas na cozinha e o cheirinho de comida que toma conta da casa só aumenta 
a sua fome e, como consequência, as reclamações do seu estômago. Mas por que será que a barriga 
faz barulho quando você está com fome? 

Tudo começa, acredite, com a visão e o olfato. Quando vemos a comida ou sentimos o seu 
cheiro, nosso sistema nervoso central é acionado e uma mensagem sai do cérebro rumo ao tubo 
digestivo dizendo: aí vem comida! 

Mensagem devidamente enviada, os órgãos começam a se 
preparar para receber os alimentos. Nossa boca se enche de água, ou 
melhor, de saliva. O estômago e o intestino delgado começam a se 
contrair e relaxar várias vezes e, ao se moverem dessa maneira, 
“sacodem” gases e líquidos contidos em seu interior fazendo barulho: é 
o ronco da barriga. Dentro de limites, quanto maior for a nossa fome e 
quanto mais apetitoso for um determinado quitute, mais movimento 
fará o tubo digestivo e mais alto será o ronco da nossa barriga. 

Saiba, porém, que sempre é possível ouvir o barulho feito pela 
barriga. Isso porque ele é constante no dia-a-dia das pessoas. Se você encostar seu ouvido ou um 
estetoscópio na barriga de alguém, com certeza irá ouvir o burburinho produzido pelos movimentos 
do tubo digestivo. 

Fonte: Milton Costa, Ciência Hoje das Crianças, Nº 173. Modificado para fins didáticos. 

a. Eteolinda quer saber:  
“Por que a barriga de Maria Leopoldina, minha amiga terráquea, faz uns 

barulhos muiiiito estranhos? 
Hora de fazer aquela explicação com todo o seu conhecimento científico. Nossa amiga ET merece 
uma resposta top das galáxias, hein? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 5º ANO – II ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES - Nº 04   

  

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 27/11/2020 

Realizar na semana do dia 23/11/2020 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

O sistema digestório é mesmo cheio de 

curiosidades. Neste roteiro você vai descobrir por 

que a gente solta pum, por que a gente arrota e por 

que a gente vomita. “Que nojo, professora Flávia.” 

Nojo nada, minha gente! É corpo humano mesmo. 

Vamos começar! 

 

POR QUE SOLTAMOS PUM? 

Quando o cheiro empesteia o ar, todo mundo 
reconhece na hora! E antes que o odor desapareça, 
alguém faz a clássica pergunta: quem soltou pum?  

O pum nada mais é do que a saída de gases 
produzidos e acumulados no tubo digestivo, processo 
chamado flatulência. Durante a digestão, o alimento 
passa pela boca, faringe, esôfago, estômago e 
intestino. Ele é quebrado em unidades menores para ser absorvido pelo organismo. Os restos dos 
alimentos são atacados por bactérias no intestino grosso. A ação desses microrganismos forma gases 
que se acumulam, principalmente, na parte final do intestino grosso. Os gases e os compostos são os 
responsáveis pelo mau cheiro do pum! 

Os gases e as fezes são resíduos da digestão e ficam armazenados na parte final do intestino, 
que funciona como um reservatório e é chamada ampola retal. A saída dos resíduos é controlada pelo 
ânus ou esfíncter anal, um anel muscular que se encontra na porção final do intestino e possui duas 
partes. Uma funciona de forma involuntária, ou seja, abre independentemente da nossa vontade. A 
outra, podemos controlar. 

Quando a ampola retal está muito cheia, o cérebro é avisado e ordena que o esfíncter se abra. 
Seja sincero: quando a vontade de fazer cocô ou soltar pum é enorme, o que você faz? Aposto que 
tenta prender! Pois você está contraindo a parte do esfíncter sobre a qual tem domínio. 
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Às vezes, a artimanha não tem resultado. Se estivermos sozinhos, não há problema. Mas, se 
houver alguém por perto... Melhor torcer para não ter exagerado na cebola ou na couve-flor no 
almoço e para o pum ser silencioso! Sei que nessa hora é difícil pensar em algo, mas saiba que o 
som do pum é produzido porque os gases saem semi-apertados pela contração parcial do esfíncter. 
Ah! Uma dica final: se foi você quem soltou o pum, não titubeie em mostrar a mão. Ela não fica 
amarela! 
FONTE: Milton Costa, Ciência Hoje das Crianças, 119. Modificados para fins didáticos. 

 

DE ONDE VEM O ARROTO? 

 

“Buuurp!” 

Para a gente, arrotar é bem chato não é mesmo? 
Provavelmente sua mãe já deve ter te falado que é falta de 
educação também. Mas sabia que existem culturas, como 
a chinesa, em que arrotar depois das refeições sinaliza que 
a comida estava boa? Interessante, não? 

Rinaldo Júnior, de 10 anos, e o Mateus, de 11, 
ambos moradores da Serra do Cipó, nos fizeram uma 
pergunta: “como é formado o arroto?” Quem ajudou na 
resposta foi a Fernanda Nunes, aluna de Medicina da 
UFMG. Ela diz que o arroto não é nada mais que expelir 

gases pela boca. 

O que acontece é o seguinte: o ar e os alimentos entram no nosso corpo por caminhos 
diferentes. O ar passa pelo nariz (ou pela boca) e atravessa um tubo até chegar aos pulmões. Já o que 
comemos começa a descer por esse mesmo tubo, mas depois passa para um outro, chamado esôfago. 
Do esôfago, a comida segue para o estômago e depois para os intestinos delgado e grosso. Mas isso 
não acontece sempre: “às vezes, o ar pega o caminho errado e vai parar lá no estômago. Isso acontece 
quando estamos comendo e falando ao mesmo tempo ou também quando bebemos um refrigerante 
cheio de gás”, explica Fernanda. 

E o que acontece com esse ar ou gás? A aluna explica que “se esse gás está no lugar errado, 
ele deve sair. Aí ele pega o caminho contrário até a boca e a gente arrota”. 

E o barulho esquisito, vem de onde? Fernanda diz que o ar, quando passa outra vez pelo 
esôfago, provoca uma vibração lá dentro, fazendo as paredes desse tubo tremer. E é isso que dá 
origem a esse som tão estranho!Fonte: Universidade das crianças 
(www.universidadedascrianças.org). 

 

POR QUE A GENTE VOMITA 

O que será que nos faz ter aquela sensação nada agradável de quando queremos vomitar? A 
aluna de Medicina da UFMG Camila Rabelo nos dá mais detalhes de como isso acontece. Veja o que 
ela disse: 
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“Várias coisas nos fazem vomitar como alimentos estragados, um 
cheiro ou gosto desagradável, uma dor muito forte, o balanço do barco nas 
ondas do mar e brinquedos que giram muito rápido. Ah! E até uma 
ansiedade muito grande, por exemplo, na hora daquela prova difícil. Mas 
uma coisa que temos que lembrar é que nem sempre uma coisa que faz mal 
pra mim, faz mal pra você. Por exemplo, eu sempre passo mal quando vou 
na montanha russa, mas muita gente adora. 

Esses estímulos chegam a um local que fica bem perto do cérebro 
chamado centro do vômito. 
Mas como o vômito acontece? Por exemplo, quando você come um 
alimento estragado, as células que revestem seu estômago, intestino 
delgado e intestino grosso são capazes de perceber a presença desses alimentos que podem até te 
fazer mal. Essas células estão ligadas ao centro do vômito através de longos nervos, que são 
prolongamentos, como se fossem braços de células nervosas. E são esses nervos que contam pro 
centro do vômito que alguma coisa está te fazendo mal e que é preciso agir. 

O centro do vômito então, através de outros nervos, se comunica com várias partes do nosso 
corpo. Ele manda que o estômago e vários músculos da barriga se contraiam com muita força. E isso 
expulsa essa comida de dentro da gente. Aaah, e tem mais uma coisa. A língua vai pra frente, pra 
facilitar a passagem desse alimento. Aí, não tem mais jeito. É melhor correr pro banheiro mais 
próximo!” 

Deu para entender como o vômito acontece? 

Fonte: Universidade das crianças. Você pode ver a animação deste texto em:  

http://www.universidadedascriancas.org/perguntas/por-que-a-gente-vomita 

 
 

Aposto que você gostou de aprender tanta coisa interessante. Então é momento 

da escrita! Siga o roteiro abaixo para organização do texto, mas fique à vontade 

para inserir outros parágrafos! Não faça cópia dos textos. Escreva da forma que 

você entendeu e de uma maneira interessante, do jeito que você gostaria de ler.  
Título: ....................................................... 
Parágrafo 1: Coisas que o nosso corpo faz relacionadas ao sistema digestório. 
Parágrafo 2: Por que soltamos pum? 
Parágrafo 3: Por que a gente arrota? 
Parágrafo 4: Por que a gente vomita? 
Parágrafo 5: Uma finalização divertida 
Obs.: Você pode trocar o tema do segundo, terceiro ou quarto parágrafo por “Por que a barriga 
ronca?”, tema trabalhado no Roteiro 2. 
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