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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – III ESCALA – Nº 04   
  
DATA DE ENVIO: 22/02/2021 
DATA DE ENTREGA: 22/03/2021 
Realizar na semana do dia 22/02/2021 
Professora Flávia Pereira Lima  
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

Amorecas e amorecos, descansaram nas férias? 
Eu descansei bastante, mas já estava com muitas saudades de vocês. 

Por falar em saudades, você já sentiu tanta falta de uma pessoa que até deu um 
aperto no peito? 

Ou já ficou com o coração batendo forte na expectativa de encontrar alguém? 
Pois é, as emoções se manifestam de diversas formas no nosso corpo. Uma delas é 

acelerar o nosso batimento cardíaco. Tem uma música que fala bem isso. Compartilho 
ela com vocês. Se puder, escute-a neste link https://ytube.io/3EkH na voz da 

cantora Roberta Sá. 
Do meu coração para o seu, 

Professora Flávia 
 
 

 

Tum, tum, tum 
Jackson do Pandeiro 

 
No tempo que eu era só 

E não tinha amor nenhum 
Meu coração batia mansinho 

Tum, tum, tum 
 

No tempo que eu era só 
E não tinha amor nenhum 

Meu coração batia mansinho 
Tum, tum, tum 

 
Depois veio você 

O meu amor número um 
E o meu coração 

Pôs-se a bater 
Tum, tum, tum 
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A professora Flávia deixou a página anterior repleta de corações!!! O coração  assim 
desenhado é uma forma de demonstrar carinho, amor, amizade e afeto pelas pessoas que 
queremos bem. Eu ganho bilhetes repletos de corações de minhas alunas e meus alunos e me sinto 
toda feliz! 

Que tal escrever uma cartinha para uma pessoa que você gosta muito? Vamos um pouco 
além... A proposta é você fazer uma carta de GRATIDÃO para a pessoa que você escolheu. Na carta 
conte para a pessoa o porquê ela é importante em sua vida, os motivos de você gostar dela. É 
importante agradecer um momento específico da sua vida pela qual você é grato(a) a essa pessoa.  

A carta é um gênero textual com uma estrutura própria. Nunca é demais lembrar que é 
preciso ter: 1. Local e data  2. Saudação  3. Texto da Carta  4. Despedida  5. Assinatura. 

Esta carta vai ser cheia de afeto, concorda? Na próxima página há linhas e um espaço de 
ilustração para você demonstrar ainda mais o seu carinho e sua gratidão. 

Sugiro que você assista ao vídeo GRATIDÃO do projeto Fique Bem disponível em 
https://ytube.io/3Emd. As professoras Flávia e Joyce ajudaram a fazer esse vídeo! 

Agora minha cartinha de gratidão... 
 
Goiânia, 15 de fevereiro de 2021. 

Querida amiga Joyce, 

Como você está? Espero que tenha descansado nas férias e recarregado as 

energias. 

Joyce, esta cartinha é para expressar o meu carinho por você. Além de uma 

colega de trabalho, você é uma amiga querida que me escuta e me ajuda a ver o 

mundo de uma maneira mais sensível. Eu amooooo ser professora do 5º Ano com 

você, pois podemos fazer coisas muito, muito legais e uma dela é o Fuxicos. 

Ano passado tivemos que repensar todo o Fuxicos, nosso querido projeto de 

extensão. Me lembro que nos reunimos virtualmente para decidir que caminho 

tomar. Que desafio! Mas sabe, amiga, foi ótimo! Nós pensamos algo novo, 

criativo e que gostamos de fazer.  

Nesta cartinha quero lhe agradecer pela parceria no projeto Fuxicos. Quero 

lhe agradecer pelas lives que fizemos juntas, pois elas foram interessantes e 

divertidas. Como eu ri e me emocionei escutando histórias e fazendo malabares! 

Também quero agradecer por todos os momentos que nos reunimos para 

trabalhar. É uma gostosura ver as nossas ideias se 

complementando e tomando forma. E o melhor: a gente 

ri muito juntas! 

O ano de 2021 tem mais Fuxicos. Vamos 

fuxicar bastante, não é? 

Um abraço cheio de carinho, 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – III ESCALA – Nº 05   
  
DATA DE ENVIO: 22/02/2021 
DATA DE ENTREGA: 22/03/2021 
Realizar na semana do dia 01/03/2021 
Professora Flávia Pereira Lima  
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 
 

Você já percebeu o seu coração acelerar? No Roteiro 2 os seus batimentos cardíacos 

aumentaram depois de você fazer polichinelos. Portanto, já temos uma 

evidência de que durante uma atividade física o coração bate mais 

rápido. 

Mas há outros momentos nos quais o coração também dispara. 

Por exemplo, antes da apresentação de um trabalho na escola, durante 

a festa de aniversário, ao esperar encontrar uma pessoa que não se vê 

há muito tempo...  

Mas por que o coração acelera nesses momentos? Humm, boa 

pergunta para gente investigar. Vamos lá? 
 
Em que momentos você já sentiu seu coração acelerar? Não vale aqueles nos quais você estava 
fazendo alguma atividade física. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Pergunta: Por que o coração acelera em alguns momentos, mesmo que não estejamos fazendo 
exercício? 
Elabore a sua hipótese: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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O coração desenhado para representar os sentimentos é bem diferente daquele que bate 
dentro do peito. Observe as imagens que representam corações humanos. 
 

 
 

Do coração partem e chegam vários vasos sanguíneos, alguns deles artérias e outros veias.  
O Coração é um órgão oco, mas não igual a um coco. Ele é internamente dividido em quatro partes, 
como uma casa de quatro cômodos e dois andares: dois andares embaixo e dois andares em cima. 

Cada um desses andares tem um nome específico. Para entendê-los, coloque essa folha 
com o desenho do coração abaixo na frente do seu peito, com o coração virado para a frente: 
 

 

As cavidades superiores são o Átrio 
Esquerdo e o Átrio Direito. As cavidades 
de baixo são o Ventrículo Direito e o 
Ventrículo Esquerdo. 
 
Abra este roteiro no nosso site 
www.cepaequartoequinto.com na aba 
Atividades – 5º Ano  - Roteiros III Escala.  
Faça um colorido no coração ao lado, se 
o seu estiver preto e branco, como na 
atividade do site. Use o lápis de cor 
vermelho e azul. 
 
  

O coração é um órgão muscular que se contrai e relaxa. Quando ele está relaxado, recebe 
sangue das diversas partes do corpo. Quando se contrai, envia o sangue para o corpo. Assim, o 
coração funciona como uma bomba, distribuindo sangue para todo o corpo. 
  O bombeamento do coração acontece em duas etapas. Primeiro, os átrios estão relaxados 
e se enchem de sangue. Depois os átrios se contraem e enviam o sangue para os ventrículos que 
estão relaxados. Ventrículos cheios de sangue se contraem e enviam sangue para o corpo. 
 Entre os átrios e os ventrículos existem valvas, também chamadas de válvulas, estruturas 
que se abrem e fecham para a passagem do sangue. Elas funcionam como portas: abrem para o 
sangue passar dos átrios para os ventrículos e se fecham para o sangue não retornar aos átrios. Há 
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também valvas nas grandes artérias que saem dos ventrículos. O fechamento dessas valvas produz 
som. Por isso, escutamos um tum, tum. 
 Para ficar melhor entendido, veja o vídeo da Khan Academy que explica em detalhes o 
funcionamento do coração. Não se preocupe com os nomes das valvas. O mais importante é 
entender o fluxo do sangue no batimento cardíaco: https://bityl.co/5cJB 
 
No livro didático à Leia as páginas 53 e 54 do livro de Ciências. 
 

 Investigando: Leia o texto a seguir para entender melhor as mudanças no coração com as 
emoções. Você poderá lê-lo por completo no link indicado, ok? 
  

O coração também tem sentimentos? 
                   Paulo Chacur 

Não é difícil ouvir por aí alguém comentar que fez um gesto de coração. Ou que buscou no 
coração a coragem para tomar determinada atitude. Ou ainda que tal ato foi feito por um ser 
humano de coração enorme ou até por alguém sem coração. Culturalmente na nossa sociedade, o 
coração e os sentimentos estão relacionados, seja em crenças populares, histórias, metáforas ou 
expressões.  

Sabemos que o cérebro é a base do comportamento humano, dos sentimentos e 
pensamentos. No entanto, cada vez mais a ciência está revelando que a influência das emoções 
sobre o nosso sistema cardiológico vai muito além das frases, músicas e poesias.  

Seja por raiva ou extrema felicidade, esses sentimentos, apesar de opostos, geram estados 
de excitação no nosso corpo que se originam e ativam processos na mesma região do cérebro. As 
reações do organismo tanto para as emoções boas quanto para as ruins, num primeiro momento, 
são as mesmas, de alerta.  

Assim, diante de uma emoção forte - positiva ou negativa - dois processos são ativados. Um 
que envia sinais elétricos ao músculo cardíaco, influenciando no ritmo dos batimentos; outro, com 
a produção de diversas substâncias químicas que terão impacto nas estruturas do coração. A 
circulação sofre então mudanças repentinas e intensas no período de 3 a 5 segundos, a frequência 
cardíaca pode aumentar até o dobro do normal, e dentro de 10 a 15 segundos a pressão arterial 
chega a ser duplicada. Tudo para que o corpo esteja preparado para enfrentar situações de risco e 
de curta duração. 

No entanto, quando sentimos raiva ou entramos num estado de irritação intensa, junto a 
essas reações, há ainda uma imediata constrição ou dilatação dos vasos, boca seca, suores, 
hipertensão arterial, aumento da agregação plaquetária e depressão do sistema imunitário - 
alterações que contribuem para o desencadeamento dos eventos cardiovasculares. 

As emoções relacionadas com o amor, a positividade, alegria e o bom humor por outro 
lado levam ao relaxamento muscular, a vasodilatação, relaxamento intestinal, secreção glandular, 
salivação, calor sem sudorese, ou seja, manifestações que ajudam a prevenir as doenças 
cardiovasculares. 

Mas vale reforçar que os indivíduos reagem de maneiras diferentes ao mesmo estímulo. A 
paixão, por exemplo, pode ser uma emoção positiva para uns e a causa da ansiedade de outros. A 
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habilidade de lidar com as situações e interpretá-las como boas ou ruins também vai depender da 
personalidade, educação, cultura e de experiências de cada um. 

Fonte: Viva Bem – UOL. Texto modificado para fins didáticos. Disponível em: https://bityl.co/5cJv 

Hora de elaborar aquela resposta top das galáxias! 

Joana é aluna do 6º ano. Na próxima quarta-feira ela apresentará um seminário na escola. 
Ela estudou muito e preparou uma excelente apresentação, mas só de pensar o coração dela 
acelera, as mãos ficam suadas e dá um frio na barriga. Ela sente que está ansiosa. Ao perceber isso, 
ela se sentou, observou o corpo e fez dez respirações lentas. Logo o coração dela começou a 
desacelerar. 

Usando o seu conhecimento científico, explique para a Joana o que aconteceu no corpo 
dela. Aproveite para explicar para a garota como é o nosso coração, em quantas partes se divide e 
como é o funcionamento dele. 
 
Uma observação: neste roteiro há informações suficientes para você elaborar sua resposta. Mas 
fique à vontade para realizar mais pesquisas. Porém, é importante que ao ler os textos da internet 
você compreenda e elabore a sua resposta, sem fazer cópia. Assim, você estará desenvolvendo 
importantes conceitos científicos. Estamos combinados? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – III ESCALA – Nº 06   
  
DATA DE ENVIO: 22/02/2021 
DATA DE ENTREGA: 22/03/2021 
Realizar na semana do dia 08/03/2021 
Professora Flávia Pereira Lima  
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

Meninas e meninos do 5º Ano, 
É chegada a hora de entendermos a circulação no corpo 
humano! Também é o momento de integrar o sistema 

cardiovascular e o sistema respiratório. Lembrando que 
os sistemas do nosso corpo trabalham juntos, 

funcionando dia e noite, sem parar.  
 
 
 
Novamente preciso que você abra este roteiro no nosso site www.cepaequartoequinto.com na aba 
Atividades – 5º Ano  - Roteiros III Escala.  Faça um colorido no esquema abaixo, se o seu estiver 
preto e branco, como na atividade do site. Utilize os lápis de cor vermelho e azul. 
 

Trajeto do sangue no corpo humano 
 

 

Lado 
Esquerdo Lado 

Direito 

Sangue rico em gás oxigênio à vermelho 
Sangue rico em gás carbônico à azul 
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Siga comigo pelo caminho do sangue no corpo: 
 
1. O sangue, passando por dentro dos vasos sanguíneos, recolhe o gás carbônico produzido pelas 
células do corpo. Os glóbulos vermelhos realizam essa tarefa. 
2. O sangue rico em gás carbônico recolhido das células é levado até o lado direito do coração. Chega 
ao ÁTRIO DIREITO que contrai e envia o sangue para o VENTRÍCULO DIREITO. O sangue rico em gás 
carbônico é representado pela cor azul no esquema. 
3. O VENTRÍCULO DIREITO se contrai e impulsiona o sangue para os pulmões. 
4. Nos PULMÕES, ocorre a troca gasosa nos alvéolos pulmonares: os glóbulos vermelhos deixam o 
gás carbônico e capturam o gás oxigênio. O sangue rico em gás oxigênio é representado pela cor 
vermelha no esquema. 
5. Realizada a troca gasosa, o sangue retorna ao coração, chegando ao ÁTRIO ESQUERDO que ao 
contrair envia o sangue para o VENTRÍCULO ESQUERDO. 
6. O VENTRÍCULO ESQUERDO se contrai e envia sangue para todo o corpo, da cabeça até os dedos 
do pé. 
7. Durante o trajeto pelo corpo, os glóbulos vermelhos vão entregando o gás oxigênio para as células 
e recolhendo o gás carbônico. E assim, o sangue rico em gás carbônico é direcionado para o lado 
direito do coração. 
 
Uma observação importante. Quando o ÁTRIO DIREITO se contrai, o ÁTRIO ESQUERDO se contrai. 
Eles relaxam também ao mesmo tempo. Quando o VENTRÍCULO DIREITO se contrai, o VENTRÍCULO 
ESQUERDO se contrai e depois relaxam juntos. É tudo coordenado, para que o sangue siga o fluxo 
correto. 
 
 
 
 
 
 
 
Agora chegou a sua vez de usar o seu conhecimento sobre o 

sistema circulatório de forma criativa. 

A atividade deste roteiro é a escrita de uma narrativa. Você vai contar uma história na qual 

você é um glóbulo vermelho, o personagem principal que se aventurará pelo corpo humano.  

Nesta produção textual é importante que você demonstre suas aprendizagens em Ciências 

dos últimos roteiros. Portanto, por exemplo, o glóbulo vermelho aventureiro estará com outros 

componentes do sangue passando pelo corpo, entregando gás oxigênio e recolhendo gás carbônico. 

Ele passará pelos órgãos e não se esqueça do coração e da troca gasosa nos pulmões. 

É importante colocar a criatividade e o conhecimento em ação para sua história ficar 

empolgante, criativa e, ainda, com conhecimento científico. 

Se as linhas forem insuficientes, pegue uma folha de caderno e grampeie junto, ok? E fique 

à vontade para fazer aquela ilustração caprichada. 

 

Assista aos vídeos indicados nos links. Eles ajudarão a compreender melhor as 
etapas acima. Não se preocupe com termos científicos que aparecerem neles e 

que não estudamos. O importante é você compreender o processo de 
distribuição do sangue para todo o corpo.  

Acesse: https://ytube.io/3EnG   e   https://ytube.io/3EpE 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – III ESCALA – Nº 07  
  
DATA DE ENVIO: 22/02/2021 
DATA DE ENTREGA: 22/03/2021 
Realizar na semana do dia 15/03/2021 
Professora Flávia Pereira Lima  
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 
No roteiro 5 integramos conhecimentos do sistema respiratório e do 

sistema circulatório. Chegou em cena neste roteiro o sistema digestório. 
Vamos integrar o conhecimento que você construiu dos três sistemas para 

entender como o nosso corpo produz energia para todas as atividades. 
Para começar, acompanhe a Flávia numa história. 

 
Um ronco de abalar 

 
  Qualquer um a 10 quilômetros de distância 
escutaria o ronco da barriga. Suspeito que até as janelas da 
sala balançaram de tão alto que foi o barulho. Exageros à 
parte, Flávia realmente estava morrendo de fome. Também 
não era para menos: já havia se passado quatro horas desde 
o almoço. Ela estava preparando atividades para as aulas e 

nem se deu conta da fome. Mas seu estômago deu o aviso: vai comer!!! 
 Bastou ela se levantar para perceber que estava meio fraca. Ainda bem que tinha na 
sua lancheira sanduíche, suco e maçã. Ela começou a devorar o lanche, mas logo se lembrou 
de comer com calma, apreciando o alimento e mastigando bem. 
  
 
 
 
 
 
 

Uma sensação agradável tomou conta do corpo dela. Nada 
melhor do que comer um lanche gostoso e saudável para reabastecer a 
energia e voltar ao trabalho.  
 
 



 

CIÊNCIAS 12 

A partir da história da professora esfomeada, vamos relembrar as aprendizagens dos roteiros 
anteriores. 
*  Os alimentos mastigados se misturaram à saliva formando o bolo alimentar que foi engolido, 
passando pelo esôfago e chegando ao estômago. 
* No estômago o bolo alimentar recebeu sucos ácidos e a digestão continuou. 
* Ao chegar no intestino delgado, o alimento que nada se parece com o que foi comido, recebe os 
sucos digestivos produzidos pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino delgado. 
* A digestão é finalizada e os nutrientes são absorvidos pelas paredes do intestino delgado. Aquilo 
que não foi aproveitado segue para o intestino grosso, formando o cocô que uma hora vai sair J. 
* O sangue, passando pelos vasos sanguíneos próximos ao intestino delgado, vai receber os 
nutrientes e distribuir para todo o corpo. Dentre os nutrientes está a GLICOSE, uma molécula de 
açúcar proveniente dos alimentos com carboidratos. 
* Os glóbulos vermelhos do sangue da Flávia trabalham o tempo todo, entregando o gás oxigênio e 
recolhendo o gás carbônico. O sangue sempre passa dentro dos vasos sanguíneos e é bombeado 
pelo coração, um órgão dividido em quatro cavidades. 
* Nos pulmões ocorre a troca gasosa. Neste momento, os glóbulos vermelhos liberam o gás 
carbônico e captam o OXIGÊNIO do ar que chegou aos alvéolos pulmonares por meio da inspiração.  

 
Agora vem a novidade!!!! 

 
 Vamos para uma célula da pele da Flávia. Dentro da célula existe uma estrutura especial 

chamada mitocôndria. A mitocôndria funciona como uma usina de energia: utilizando a glicose e o 
oxigênio ela é capaz de produzir energia. Sim!!! A energia utilizada em todos os processos do nosso 
corpo. Não é por acaso que a professora sentiu que estava com pouca energia quando estava com 
fome. 
  

 
   Representação de uma célula. 
   Esta é a mitocôndria, estrutura na qual é produzida a energia 
para o corpo. Todas as células possuem mitocôndrias para 
produzir energia. 
 
 
 
                
          Dentro da mitocôndria 

 
GLICOSE + OXIGÊNIO à     ENERGIA 

 
 
 
 Percebeu? Todos os sistemas que estudamos até agora trabalharam juntos para o processo 
de produção de energia. A GLICOSE veio da digestão dos alimentos realizada pelo sistema 
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digestório. O OXIGÊNIO entrou para o corpo por meio do sistema respiratório. O sangue, 
componente do sistema circulatório, distribui a GLICOSE e o OXIGÊNIO para todas as células do 
corpo. Nas células, as mitocôndrias utilizam a GLICOSE e OXIGÊNIO para a produção de energia. 
 Lindo demais, minha gente! O nosso corpo é realmente maravilhoso. Temos que cuidar 
muito bem dele, ingerindo alimentos de qualidade, reduzindo os ultraprocessados, fazendo 
atividades físicas, dormindo bem e se divertindo! 
  

Um vídeo vai ajudar a você compreender ainda mais. Acesse: https://ytube.io/3EpU 
 

 
Fonte: Diário do Nordeste 

 
Agora é com você!!! 
 

Durante uma atividade física mais intensa como correr, jogar bolas, 
fazer diversos polichinelos, percebemos diversas modificações em nosso 
corpo. Você agora já é capaz de observar essas modificações e explicá-las com 
o conhecimento científico.  

Por isso, proponho: faça 30 polichinelos ou corra por uns minutos, se houver possibilidade 
na sua casa. Pare e observe todas as mudanças no seu corpo. Elabore uma resposta completa 
descrevendo essas mudanças e explicando-as. Nessa resposta deve aparecer os processos do 
sistema digestório, do sistema respiratório, do sistema circulatório e a integração deles. Ao final, 
faça uma ilustração. 

Utilize folhas do caderno para isso. Não se esqueça de grampeá-las para entregar para a 
professora ou escaneá-las ao enviar pelo e-mail. Lembre-se: por meio das suas produções você 
aprende e demonstra o seu conhecimento. Faça com dedicação, ok? 


