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Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular (es) 
Participante(s): 

Professor (es): 

Ciências - Daiana Bilibio Lins 
Maria Selma Konflaz 

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. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno 
 Folhas sulfite, 
 Lápis, borracha,  
 Lápis de cor  
 Computador/celular/tablet e internet 

 

Aplicação/Fixação 

Aula 01 – Nessa aula vamos entender a função do Sistema Imunológico, cada componente e sua 
respectiva função. Faça a leitura do texto e usando uma folha sulfite, copie o mapa conceitual, em 
seguida, cole em seu caderno. 
 

Sistema Imunológico 
 
Você sabia que o nosso corpo possui um sistema de reações que nos protege de diversas doenças, agentes 

estranhos e até mesmo contra nossas próprias células quando (por mutação) se tornam malignas 
(cânceres)? Que existem células especiais para retirar e destruir esses agentes estranhos?  
Esse sistema acima citado é conhecido como sistema imunológico. É formado por células, anticorpos e 
órgãos que possuem como principal função proteger o organismo contra agentes estranhos (vírus, 
bactérias, fungos, pólen, ácaros, entre outros) por meio de diferentes mecanismos de defesa. 

No mapa conceitual abaixo, representamos alguns destes componentes com suas respectivas funções.  



 
 
Nas figuras abaixo, representamos os principais órgãos e células do sistema imunológico. 
 

Principais órgãos                                                                 Principais tipos de Leucócitos (glóbulos brancos) 
 

   
 

 



Aula 02 – Faça a leitura do texto e em seu caderno copie e responda a atividade. 
Mecanismos de defesa 

 
Ocorrem de dois tipos: primários ou inatos e secundários ou adquiridos 

 Mecanismos de Defesas Primários ou Inatos: já estão presentes ao nascer e são as 
primeiras barreiras que os antígenos encontram ao tentar invadir o organismo. As respostas 
que essas barreiras dão aos agressores são imediatas e não são especificas. Observe 
algumas das principais Barreiras Inatas (estão presentes desde o nascimento) para evitar 
a entrada de Antígenos (agentes que possam ser estranhos ao organismo). 

 

 
 
 

 Mecanismos de Defesas Secundários ou adquiridos: são aquelas em que o sistema 
imunológico produz anticorpos. Não tem ação imediata e a produz anticorpos específicos para 
cada tipo antígeno invasor. 

 
Quanto ao ganho de imunidade, a chamada imunização, pode ocorrer: 
 

 Imunização natural ativa: ocorre produção de anticorpos pelo próprio organismo, ao entrar em 
contato com o antígeno de forma natural. Isso acontece, por exemplo, quando uma criança 
adquire caxumba ou sarampo. 

 Imunização natural passiva: ocorre quando o indivíduo recebe anticorpos de outro indivíduo 
por via natural. Os principais mecanismos de transferência são a gestação (pela placenta) e a 
amamentação, por isso, é importante amamentar o bebê com o leite materno durante o período 
recomendado. 

 Imunização artificial ativa: ocorre a produção de anticorpos pelo próprio organismo quando 
estimulado por vacinas que possuam antígenos capazes de desencadear resposta imunitária 
sem causar a doença. 

Atividade 
Notícias recentes veiculadas pela imprensa informam que o surto de sarampo no estado de São Paulo 
foi devido à diminuição do número de pessoas vacinadas nos últimos anos. As autoridades sanitárias 



também atribuíram o alto número de casos em crianças abaixo de um ano ao fato de muitas mães 
nunca terem recebido a vacina contra o sarampo. Se a mãe já foi vacinada ou já teve sarampo, o bebê 
fica temporariamente protegido contra a doença? Por quê? 
 
Aula 03- Aplique e registre em seu caderno: 
 Escreva um texto coerente usando todas as palavras listadas no quadro abaixo:  
 

 Baço – pele – anticorpos - medula óssea – sistema imunológico – imunização artificial ativa – 
linfócitos – Imunização natural passiva – apêndice - Barreiras Inatas 
 

 
 

Síntese/Avaliação 

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

Registro de Frequência 

 Leitura do texto e cópia do mapa conceitual no caderno 1H/A; 
 Leitura do texto e resolução da atividade no caderno 1H/A; 
 Produção textual no caderno 1H/A. 
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