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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Sistema Imunológico e Respiratório 

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

 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. 

 Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-

tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, 

democráticos, sustentáveis e solidários 

Objetos de Conhecimento 

 Sistema Imunológico 

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

 EF07CI10.N.01) Correlacionar às patologias, formas de prevenção com a saúde do sistema imunológico e 

respiratório. 

 (EF07CI10.C.01) Estimular dentro de programas de indicadores da saúde pública a importância de hábitos 

individuais e coletivos, que visam auxiliar na formação de uma sociedade com perfil mais preventivo e menos 

paliativo. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Caderno 

 Lápis, borracha,  

 Computador/celular/tablet e internet 

Aplicação/Fixação 

           Aula 01 e aula 02 - Ler atentamente os textos. 

 

A saúde do Sistema Imunológico! 

 

Desde que você veio ao mundo, o seu corpo trava uma guerra diária. O inimigo está por toda parte: no ar que você 

respira; no que come e bebe; e até despercebido dentro do organismo. Para combatê-lo, contamos com um 

sofisticado aliado bélico. É o sistema imunológico, programado para afastar agressões do ambiente, mas que, se 

desregulado, pode até provocar doenças em vez de atuar como guardião. Conhecer melhor e tratar com o devido 

respeito esse sistema é uma das chaves para ter saúde.  
Uma resposta imunológica normal consiste em: 

1- Reconhecer o antígeno estranho;                                                      3  - Atacar o antígeno; 

2- Ativar e mobilizar células para se defender contra o antígeno;        4 - Controlar e destruição do antígeno. 

 
Ação do Sistema Imunológico a um ferimento 

 



 
(A) No local do ferimento. Entrada de antígenos (bactérias)  

(B) Concentra-se grande número de glóbulos brancos. Por causa do acúmulo de líquido, ocorre um inchaço. 

(C) Os glóbulos brancos englobam e destroem os antígenos que entraram no corpo pelo ferimento. 

 

Os distúrbios do sistema imunológico ocorrem quando: 

 O organismo gera uma resposta imunológica contra si mesmo (uma doença autoimune). 

 O organismo não consegue gerar respostas imunológicas apropriadas contra o antígeno invasor (imunodeficiência). 

 O corpo gera uma resposta imunológica exagerada a antígenos muitas vezes inofensivos e prejudica tecidos 

normais (uma reação alérgica). 

 

Doenças Autoimunes 

É um mau funcionamento do sistema imunológico, levando o corpo a atacar os seus próprios tecidos. Não são 

transmissíveis. Alguns exemplos de doenças autoimunes: Diabetes Tipos 1, Vitiligo, Lúpus, Psoríase, entre outras. 

 

 Reações Alérgicas 

São respostas exageradas dos anticorpos contra algum alérgeno (substância que causa alergia). Em geral, as reações 

podem ser bem diversas: manchas, inflamações, coceira, inchaços, bolhas, descamação da pele e urticária em qualquer 

parte do corpo. Em casos mais graves, é possível que ocorra um choque anafilático, o que pode até levar à morte. 

Agentes principais causadores da reações alérgicas: alimentos, insetos, pólen, medicamentos etc.  

 



Doença Decorrente De Imunodeficiência 
É um grupo de doenças, caracterizadas por um ou mais defeitos do sistema imunológico. Como consequência o 

indivíduo se torna mais propenso a apresentar grande número de infecções. Existem dois grupos: 

imunodeficiências congênitas (defeitos hereditários, provenientes dos pais) e imunodeficiências adquiridas 

(defeitos não hereditários, infecção e destruição causada por antígenos, exemplo a Aids). 

 
 

Como manter nosso Sistema Imunológico saudável! 

 Apesar de o sistema imunológico estar por estar em perfeito funcionamento em um organismo, isso não é garantia que a 

pessoa não vá ter nenhuma doença. Agentes que são capazes de superar o sistema imunológico, são os vírus novos, como 

é o caso do novo coronavírus. Por ser algo que o organismo não tem conhecimento pré-existente, o corpo tem mais 

dificuldade para identificar e combater o invasor. Então precisamos nos proteger e proteger a outros também. Existem 

alguns cuidados individuais que podemos fazer para manter a imunidade afiada. 

 Evitar o tabagismo e bebidas alcoólicas; 

 Evitar o estresse; 

 Não abusar dos antibióticos; 

 Dormir bem; 

 Consumir pelo menos 2 litros de água diariamente; 

 Ter uma alimentação o mais saudável possível; 

 Praticar atividades físicas; 

 Manter uma boa higiene pessoal e do local onde se mora. 

 

Aula 03 – Copiar e responder em seu caderno as questões abaixo: 

    

Atividades! 

1. Por que o lúpus é uma doença autoimune? 

 

2. Quais células do sistema imunológico o vírus causador da Aids, invade? 

 

3. Quanto aos distúrbios do sistema imunológico, relacione as colunas: 

( 1 ) Doença Autoimune                                                       (    ) Rinite 

( 2 ) Doença Decorrente De Imunodeficiência                     (    ) Aids 

( 3 ) Reações alérgicas                                                          (    ) Psoríase 

 

4. Escreva verdadeiro ou falso nas frases abaixo: 

a) Primeira resposta imunológica normal consiste em: destruição do antígeno. 

 

b) Reações alérgicas são respostas exageradas dos anticorpos contra algum alérgeno. 

 

c) Dormir poucas horas por dia é uma maneira de manter a imunidade saudável. 

 

d) Lúpus é uma doença contagiosa. 

 



5. Qual é a melhor maneira de evitar uma reação alérgica, quando o alérgeno é conhecido?  

 

6. Aprendemos que cuidar do sistema imunológico é importante, pois ajuda a evitar muitas doenças. Escreva quais 

dos cuidados citados no texto “Como manter nosso Sistema Imunológico saudável”, você tem realizado em 

seu cotidiano. 

 

7. As alergias são condiçoes em que o sistema imunológico reage anormalmente a uma substância externa. Escreva 

quais são os sintomas mais comuns em uma reação alérgica? 

 

8. O sistema imunológico tem a finalidade de proteger o nosso organismo de antígenos nocivos, evitando as 

doenças. Conhecer melhor e tratar com o devido respeito esse sistema é uma das chaves para ter saúde.  

Descreva na ordem correta, as etapas de resposta imunológica  

 

9. Com base na leitura do texto “Como manter nosso Sistema Imunológico saudável”, escreva por que o 

coronavírus é capaz de superar o sistema imunológico. 

 

10. Imprima (colar no caderno) ou desenhe (copiar as frases do número 1 ao 10) em seu caderno a cruzadinha abaixo. 

Em seguida complete. (conteúdo referente as 6 aulas – Sistema Imunológico) 

 
1. Contém leucócitos que atuam no combate de infecções. 

2. Sintoma presente na rinite alérgica. 

3. Órgão que atua como parede protetora. 

4. Órgão localizado no abdômen que produz células de defesa do organismo. 

5. É uma doença autoimune, não contagiosa. 

6. Exemplo de agente causador de reações alérgicas. 

7. Para ajudar a manter o sistema imunológico saudável, devemos consumir pelo menos 2 litros diariamente. 

8. Vírus da imunodeficiência adquirida. 

9. Nome dado as células do sistema imunológico. 

10. Termo usado para referir-se a agentes que possam ser estranhos ao organismo. 

Sistema Imunológico! 

 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 

Registro de Frequência 

 Leitura dos textos  2H/A; 

 Resolução da atividade no caderno 1H/A; 

Referencial 

 USBERCO, João [et al]. Companhia das Ciências, 8º Ano, 4 ed. São Paulo, Saraiva, 2015. 

 https://revistagalileu.globo.com/Publicidade/Amil-One-Imunidade/noticia/2019/09/entender-o-sistema-
imunologico-ajuda-manter-saude-em-dia.html 

 https://saude.gov.br/saude-de-a-z/lupus 

 https://crosswordlabs.com/ 
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