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Corpo Humano: Digestão
1 - Inicialmente foram levantadas as hipóteses
Questões problema:
1) para onde vai a água e o pão que comemos?
Hipóteses: ·
·
·
·

Estômago
Bexiga
Barriga
Intestino

2) O que se sente quando se come?
Hipóteses: ·
·
·
·

Estômago cheio
Sono
Preguiça
Moleza

3) Como você imagina que andam os alimentos sólidos e líquidos dentro do seu corpo?
Hipóteses: ·
·
·
·

Leitura do livro “Eu me alimento”.

Testando as hipóteses com o dorso

Entra pela boca, vai por um tubo o líquido e outro tubo o sólido e tem duas saídas.
Entra pela boca, vai por um tubo o líquido e o sólido juntos e tem duas saídas.
Entrada pela boca, vai por um tubo os dois, o líquido e o sólido só tem uma saída.
Entra pela boca, tem dois tubos, só que é usado só um para os dois e duas saídas.

Resultado: texto coletivo
Pela boca entra os líquidos e os sólidos sendo levados por um tubo chamado esôfago que
levara para o estômago que digerirá e enviará primeiro para o intestino delgado, depois
para o intestino grosso. Este finalmente mandará para o reto, que jogará para fora pelas
fezes.

Filme: Para onde vão os alimentos que comemos

2- Novas hipóteses foram levantadas
1.) O que acontece com os alimentos no nosso corpo?
Hipóteses: ·
·
·
·

Faz crescer
Mata a fome
Deixa saudável
Dá energia

2.) O que posso comer?
Hipóteses: ·
·
·
·
·

Arroz
Feijão
Carne
Macarrão
Frutas

3.) O que não posso comer?
Hipóteses: · Doces com moderação
· Frituras
· Salgadinhos
4.) O que gosto de comer?
Hipóteses: ·Danone
·Bolacha
·Sorvete
·Pizza
·Frutas
5.) O que não gosto de comer mas devo comer?
Hipóteses: ·
·
·
·

Feijão
Arroz
Salada
Verduras e legumes
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