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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Locomoção: Sistema Esquelético e Sistema Muscular 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Competências gerais: 2 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise critica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas; 7 Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciências socioambiental e o consumo responsável em âmbitos local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 8 Conhecer-se, apreciar-se e 
cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 
emoções e as dos outros com autocritica e capacidade para lidar com elas; 9 Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a cooperação, fazendo se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Competências específicas de Ciências da Natureza: 3 Analisar, compreender e explicar características, 

fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as 

relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza; 4 Conhecer e 

avaliar, em âmbito local, regional e global, as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da 

ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles 

relativos ao mundo do trabalho; 5 Construir argumentos com base em dados, evidências e informações 

confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o 

respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 

preconceitos de qualquer natureza; 7 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, 

compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias em situações contextualizadas. 

Objetos de Conhecimento 

 Interação entre os sistemas locomotor, sensorial e nervoso. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre 

os sistemas muscular, ósseo e nervoso. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, lápis, borracha, lápis de cor, osso de galinha, vinagre. 

Aplicação/Fixação 
Antecipadamente, organize o seu caderno com a data, a semana de trabalho (SEMANA 4) e o tema da aula (COORDENAÇÃO NERVOSA). Copie 
todas as aulas, textos, atividades e desenhos no caderno. 

 AULA 1 e 2 Leia, copie o texto explicativo e TODOS os desenhos sobre o sistema locomotor (esquelético e 
muscular). Após a leitura aplique seu conhecimento respondendo as questões. 

 
 
 
 
 
 
 



 
SISTEMA LOCOMOTOR 

 

Sistema Esquelético 
 
O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. 
O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua 
em conjunto com os sistemas muscular e articular para permitir o movimento. O esqueleto humano adulto é 
formado por 206 ossos. Outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea e 
armazenamento de sais minerais, como o cálcio. 
O esqueleto humano pode ser divido em três partes: cabeça, tronco e membros (superiores e inferiores) 

 Cabeça: estrutura dividida em crânio e face, com exceção da mandíbula os demais ossos da face e do 
crânio não se movem; 

 Tronco: formado pela coluna vertebral e pela caixa torácica. A coluna vertebral é formada por uma série 
de ossos sobrepostos chamados vertebras. Esses ossos estão empilhados e possuem em seu interior um 
orifício onde se aloja a medula espinal. A coluna vertebral protege a medula espinal e os nervos que 
partem dela, também atua na manutenção da postura e na locomoção. 

 Membros: os membros superiores ligam-se ao tronco por meio das escápulas e clavículas, e os membros 
inferiores pelos ossos da bacia. 
 

 
 
Tipos de ossos 
 
Costuma-se classificar os ossos, de acordo com a sua forma, em cinco tipos principais: longos, curtos, planos, 
irregulares e sesamoides.  
Ossos longos: apresentam maior comprimento em relação à largura e espessura. Exemplos: fêmur e a ulna. 
Ossos curtos: todas as dimensões (comprimento, largura e espessura) são equivalentes. Exemplos: tarso e o 



carpo. 
Ossos planos ou laminares: possuem fina espessura e comprimento e largura equivalentes. Como exemplo, 
podemos citar os ossos do crânio. 
Ossos irregulares: não apresenta uma forma geométrica definida. Exemplo: vértebras. 
Ossos sesamoides: são pequenos e arredondados, exemplo é a patela. 
Esses diferentes tipos de ossos estão ligados uns aos outros por meio das articulações ósseas, que podem ser 
móveis, como as do joelho, ou fixas (não permitindo a movimentação), como as dos ossos do crânio. 
 

 
 
Sistema articular 
 
As articulações podem ser classificadas, de acordo com o material encontrado entre os ossos, em: 
 

 Fibrosas: presença de tecido conjuntivo fibroso entre os ossos. Essas articulações apresentam 
mobilidade reduzida ou são imóveis.  

 

 Cartilaginosas: presença de tecido cartilaginoso entre os ossos e da redução de mobilidade.  
 

 Sinoviais: presença de uma cápsula que delimita uma cavidade articular. Nessa cavidade é encontrado 
um líquido viscoso que recebe o nome de líquido sinovial, o qual é rico em ácido hialurônico. Esse ácido 
apresenta um importante efeito lubrificante. Esse tipo de articulação pode ser conferido na complexa 
articulação do joelho. 

 
Sistema Muscular  
 
Os músculos relacionados à locomoção são aqueles que se ligam as articulações e aos ossos do esqueleto e 
produzem contrações rápidas e voluntárias. Esses músculos nos ajudam a ficar em pé, andar, falar, correr. Os 
músculos tem capacidade de se contrair e puxar aos ossos aos quais estão ligados. 
 



 
 

Características dos tecidos musculares 

Característica 
Tecido muscular estriado 

esquelético 

Tecido muscular estriado 

cardíaco 

Tecido muscular não 

estriado 

Células 

Células cilíndricas longas, 

multinucleadas e com 

estriações 

Células alongadas e 

ramificadas, com apenas 

um ou dois núcleos e 

estriações 

Células fusiformes, com um 

único núcleo e sem 

estriações 

Contração 
Voluntária Involuntária Involuntária 

Localização 
Ossos Coração 

Sistema digestório, bexiga, 

artérias e outros órgãos 

internos 

 
 

 
 

 AULA 3 Para fixar o conteúdo trabalhado nas aulas anteriores responda ao questionário abaixo. 
 
1- Por que a coluna vertebral recebe esse nome? Qual a sua importância. 
2- Como o esqueleto humano é dividido? 
3- Qual a função da articulação? 
4- As articulações podem ser classificadas em? 
5- Quais são os cinco tipos de ossos? 

6- Assista ao vídeo disponível neste link https://www.youtube.com/watch?v=kAkYUD-sAYk realize a 

experiência e anote no caderno o resultado. Caso não tenha acesso à internet, em anexo há um texto 
informativo. 

7- Nesta atividade você deve pintar recortar, montar e colocar os nomes dos ossos no esqueleto abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kAkYUD-sAYk


 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas além de apresentar o caderno contendo as atividades propostas (textos, atividades e 
desenhos) você poderá ser selecionado pelo seu professor para responder os questionários; 

 Como forma de avaliação, será observada a participação, envolvimento e organização do caderno dos alunos; 

 
Registro de Frequência 

 Cópia, leitura do texto e desenhos: 2H/AULA 
 Cópia, realização da experiência e do questionário: 1H/AULA 

Referencial 

 www.todamateria.com.br 
 www.mundoeducacao.com.br 
 www.brasilescola.com.br  

 https://www.youtube.com/watch?v=kAkYUD-sAYk 

 

ANEXO 

COMO FAZER UM OSSO FLEXÍVEL 

 

Para esta experiência iremos utilizar osso de galinha e vinagre. O vinagre contém ácido acético, que, como os 

ácidos em geral, reagem com sais de cálcio, iguais aos que entram na composição do osso (carbonato de 

cálcio). Ou seja, o ácido acético corrói o carbonato de cálcio presente no osso. 

 

http://www.todamateria.com.br/
http://www.mundoeducacao.com.br/
http://www.brasilescola.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=kAkYUD-sAYk


MATERIAL 

Um osso de galinha, de preferência longo, como os da coxa. 

Vinagre 

Um recipiente de vidro pode ser um copo ou um vidro 

 

PROCEDIMENTO 

1 – Coloque o osso no recipiente e vinagre até que o osso fique completamente coberto. 

2 – Aguarde de três a quatro dias. Deixe-o em um local que ninguém mexa.  

3 – Verifique se o osso apresenta a mesma flexibilidade de quando foi colocado ou se há alguma diferença 

em relação a essa característica. Por que você acha que ocorreu a mudança? 

 


