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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução O sistema digestório é composto pelo trato digestório e órgãos          
anexos. Este sistema é composto pela boca, esôfago, estômago,         
intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Tais órgãos         
propiciam a digestão mecânica e química do que ingerimos,         
permitindo assim a absorção de nutrientes a partir desses         
órgãos. Portanto, ensinar aos alunos sobre os sistemas auxilia         
na compreensão da anatomia e funcionalidade de cada estrutura         
para o bom funcionamento do sistema digestório (ARAGUAIA,        
2019). 

Objetivo Promover a atividade em grupo e interação entre os alunos a           
partir da utilização de jogos didáticos; 
Revisar os conteúdos de Sistema Digestório, levando em        
consideração sua anatomia e fisiologia; 
Elucidar aos discentes a sistematização de todo o corpo         
humano, mostrando interligações do Sistema Digestório com os        
demais sistemas. 
 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Inicialmente deve-se realizar uma breve revisão sobre os pontos         
principais sobre o assunto abordado. Para a aplicação do jogo          
“Completando o Sistema Digestório”, siga os seguintes passos: 
A sala deverá ser dividida em quatro grupos; 



Cada grupo receberá um conjunto de recortes feitos de E.V.A          
representando todos os órgãos do Sistema Digestório. Foram        
confeccionados órgãos em quatro cores diferentes: azul, verde,        
amarelo e laranja. 
Na frente da sala, haverá um esquema do corpo humano, com o            
contorno dos órgãos do sistema; 
Para adesão dos órgãos no esquema humano foram colados         
velcros em ambas as estruturas.  
Para iniciar o jogo, o professor irá realizar perguntas aos alunos           
relativos ao tema proposto (anexo das perguntas no final do          
documento). 
Após a pergunta, cada grupo deve entrar em um acordo para           
decidir qual órgão corresponde a pergunta, e um representante         
irá atéo modelo e colará o órgão no esquema humano; 
Ao final, o grupo que tiver colado os órgãos nas posições           
corretas no esquema será o vencedor, ou seja, a cor do grupo            
que estiver em maior quantidade no esquema humano ganhará         
o jogo. 

Aplicabilidade Para aplicação deste jogo no ensino fundamental, basta a         
adaptação das perguntas para que os grupos possam chegar         
aos órgãos corretos e também a aplicação de uma breve revisão           
sobre alguns termos antes da aplicação do jogo. Além de que o            
jogo poderá ser aplicado para os outros sistemas do corpo. 

Pós-Atividade Como forma avaliativa, os alunos poderão ser analisados a partir          
da atividade dos grupos, ou seja, uma nota para o grupo. Caso o             
professor queira uma análise separada, poderá ser realizado        
perguntas relativos ao tema ao final do jogo, e a partir dos            
acertos, a contabilização das notas. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

*O jogo está disponível em formato físico, podendo ser retirado no LIFE (Laboratório             
Interdisciplinar de Formação de Educadores) do IFSULDEMINAS Campus        
Muzambinho, situado na Estrada de Muzambinho, Bairro - Morro Preto, Muzambinho -            
MG, 37890-000.  
 
*MATERIAIS UTILIZADOS- O jogo é composto por um modelo de esquema humano            
com ênfase no sistema digestório que ficará fixado na parede, e diversas peças             
simulando os órgãos do sistema digestório. 



Para a confecção modelo foram utilizados: cartolina, canetinha, TNT, enquanto para a            
fabricação dos órgãos será necessário E.V.A de cores distintas. 
 
*QUESTÕES UTILIZADAS 
- Onde acontece o processo, no qual as moléculas de carboidratos são quebradas?             
Resposta: Boca. 
- Em qual órgão o bolo alimentar passa a ser chamado de “quimo”? Resposta: Intestino               
Delgado. 
- Qual órgão produz o suco pancreático? Resposta: Pâncreas. 
- Qual órgão é dividido em ceco, cólon e reto? Resposta: Intestino Grosso. 
- Qual órgão é comum ao Sistema Digestório e ao Sistema Respiratório? Resposta:             
Faringe. 
- Qual órgão mistura o bolo alimentar ao suco pancreático? Resposta: Estômago. 
- Onde é produzida a bile? Resposta: Fígado. 
- Qual porção do Intestino Grosso é responsável pela reabsorção de água? Resposta:             
Ceco. 
- Onde se inicia os movimentos peristálticos? Resposta: Esôfago. 
- Qual o órgão anexo ao sistema que produz saliva? Resposta: Glândulas Salivares. 
 
*FOTOS 
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