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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Coordenação nervosa: função geral e organizacional; tecidos e células nervosas; parte central e periférica; os 
atos reflexos; divisão simpática e parassimpática do sistema autônomo; substâncias psicoativas. 

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 crítica, 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) 

 (EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com 

base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

 (EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas e 

como elas afetam a saúde e a sociedade. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, lápis, borracha, lápis de cor. 

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 coordenação nervosa: função geral e 
organizacional; tecidos e células nervosas; parte central e periférica; os atos reflexos; divisão simpática e 
parassimpática do sistema autônomo; substâncias psicoativas. Após a leitura aplique seu conhecimento 
respondendo as questões. 

 
 



 
Coordenação Nervosa 

 
Função geral do sistema nervoso: O sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar 
respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos 
capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no interior do nosso 
corpo. 
 
Tecidos e células nervosas: O sistema nervoso é composto por um tipo especial de tecido denominado tecido 
nervoso, o qual possui como tipos celulares os neurônios e as chamadas células da glia. 
Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresentam como partes básicas o corpo 
celular, onde está localizado o núcleo, e dois tipos de prolongamentos, os axônios e os dendritos.  
O grupo de células chamado células da glia está relacionado com várias funções, tais como nutrição e regulação 
do funcionamento dos neurônios. Células ependimárias, astrócitos, oligodendrócitos, microglia e células de 
Schwann são células da glia. 

 
Sinapse é a região localizada entre neurônios onde agem os neurotransmissores (mediadores químicos), 
transmitindo o impulso nervoso de um neurônio a outro. 
 
Parte central e periférica: O sistema nervoso ainda subdivide-se em sistema nervoso central (SNC) e sistema 
nervoso periférico (SNP). O primeiro é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, já o segundo é composto 
por uma rede de nervos que conecta por todo o corpo. 
O sistema central é responsável por captar e transmitir informações para o corpo. Ele é composto pelo encéfalo 
(cérebro, cerebelo e tronco encefálico) e medula espinal.  

 Meninges: formam um conjunto de membranas que reveste e protege o SNC. São elas: dura-máter 
(camada superficial), aracnoide (camada intermediaria) e pia-máter (camada interna). 

 Cérebro: esse órgão controla a maioria das funções no corpo humano. Esse órgão possui dois 
hemisféricos que controlam diversas funções. O direito é responsável pelo raciocínio lógico, enquanto o 
esquerdo controla criatividade. Algumas funções, como a fala, são controladas por ambos.  

 Cerebelo: também chamado de pequeno cérebro essa estrutura é formada por dois hemisférios (direito e 
esquerdo) que estão ligados por uma parte estreita chamada de vérmis. Suas principais funções são: 
execução dos movimentos voluntários; garantir equilíbrio e coordenação motora do corpo; controlar o 
tônus muscular e postura, entre outras. 

 Tronco encefálico: essa estrutura está localizada na parte inferior do encéfalo, sendo formada pelo 
mesencéfalo, ponte e bulbo. Sua principal função é conduzir os impulsos nervosos do cérebro até a 
medula espinal e vice-versa. 

 Medula espinal: esse órgão é uma espécie de cordão de tecido nervoso que passa pelo canal da coluna 
vertebral. A medula está subordinada ao cérebro, mas pode agir de forma independente. Além de 
funcionar como um canal condutor de impulsos nervosos, essa estrutura controla os movimentos do 
corpo. Deste modo, uma pancada nessa região pode causar danos físicos e psicológicos. 

 
O sistema nervoso periférico conduz as informações dos órgãos periféricos até o SNC e traz de volta as 
informações para os órgãos. Esse subsistema é formado pelos nervos e gânglios.  

 Gânglios: correspondem a um aglomerado de neurônios, geralmente com forma esférica, que estão 
localizados fora do SNC. 

 

 Nervos: são filamentos nervosos envolvidos por tecido conjuntivo. Eles se ramificam por toda extensão 
do corpo e são responsáveis pela comunicação entre os órgãos e o SNC. 

 
Existem três tipos de nervos: os sensitivos (aferentes) que levam o estímulo da periferia do corpo até o SNC e 
motores (eferentes) que trazem a resposta do SNC para músculos ou glândulas. Já os nervos mistos, são 
sensitivos e motores ao mesmo tempo. Os nervos também podem ser divididos em:  

 Raquidianos ou espinhais: compostos por 31 pares que realizam a conexão da medula espinhal com os 
diversos músculos do corpo. 

 Cranianos: compostos por 12 pares que realizam a conexão do encéfalo para os músculos ou dos 



órgãos sensoriais para o encéfalo. 
 
Atos reflexos: São ações involuntárias e das quais geralmente só tomamos consciência depois que elas já 
aconteceram. Eles funcionam como mecanismo que protege o corpo de acidentes, pois permite que os músculos 
reajam mais rapidamente do que reagiriam se os estímulos partissem do encéfalo chegando depois à medula 
espinal e aos nervos. 

 
 
 

Divisão simpática e parassimpática do sistema autônomo: 

 
 

 
 

 Medula espinhal = Medula espinal 

 
 
 

 
Substâncias psicoativas:  
 

 Naturais: como a maconha que é feita da planta Cannabis sativa, e o ópio que tem origem nas flores da 
papoula; 

 Sintéticas: que são produzidas de forma artificial em laboratórios, como o ecstasy e o LSD; 

 Semissintéticas: como heroína, cocaína e crack, por exemplo. 
Além disso, as drogas ainda podem ser classificadas como sendo depressoras, estimulantes ou perturbadoras 
do sistema nervoso. 
 
As drogas depressoras, como heroína, causam: 
 
Menor capacidade de raciocínio e de concentração 
Sensação exagerada de calma e tranquilidade 
Relaxamento exagerado e bem-estar 
Aumento da sonolência 
Diminuição dos reflexos 
Maior resistência à dor 
Maior dificuldade em fazer movimentos delicados 
Diminuição da capacidade para dirigir 
Diminuição da capacidade de aprendizagem na escola e da rentabilidade no trabalho 
 

 

Sistema nervoso simpático Sistema nervoso parassimpático 

Definição 

O sistema nervoso simpático é a 

primeira das duas divisões do 

sistema nervoso autônomo. 

O sistema nervoso parassimpático é a 

segunda das duas divisões do sistema 

nervoso autônomo. 

Função 

Responsável por preparar o 

organismo para responder a 

situações de estresse e 

emergência. 

Responsável por fazer o corpo retornar 

a um estado emocional estável e de 

calma, além de controlar alguns 

sistemas e ações não conscientes, 

como a respiração. 

Principais 
atividades 

Aumentar a frequência cardíaca 

e a pressão arterial, liberar 

adrenalina, contrair e relaxar 

músculos, dilatar os brônquios, 

dilatar as pupilas, aumentar a 
transpiração. 

Diminuir a frequência cardíaca, 

diminuir a pressão arterial, diminuir a 

adrenalina, diminuir a quantidade de 

açúcar no sangue, controlar o 
tamanho das pupilas. 



As drogas estimulantes, como cocaína e crack, provocam: 
 
Intensa euforia e sensação de poder 
Estado de excitação 
Muita atividade e energia 
Diminuição do sono e perda do apetite 
Fala muito rápida 
Aumento da pressão e da frequência cardíaca 
Descontrole emocional  
Perda da noção da realidade 
 
As drogas perturbadoras, também conhecidas por alucinógenas, como maconha, LSD e ecstasy provocam: 
 
Alucinações, principalmente visuais como alteração das cores, formas e contornos dos objetos 
Sensação alterada do tempo e do espaço, sendo que minutos parecem horas ou metros parecem quilômetros 
Sensação de enorme prazer ou de medo intenso 
Facilidade em entrar em pânico e exaltação 
Noção exagerada de grandiosidade 
Delírios relacionados com roubos e perseguições. 
 
 

 AULA 3 Para fixar o conteúdo trabalhado nas aulas anteriores responda ao questionário abaixo. 
1- Qual é a função do sistema nervoso? 
2- Explique a sinapse. 
3- O que é ato reflexo? 
4- Quais órgãos compõe o sistema nervoso central? 
5- Qual é a função do sistema nervoso periférico e quais partes o formam? 
6- Diferencie sistema nervoso simpático de sistema nervoso parassimpático. 
7- Cite 3 atividades que o sistema simpático executa no organismo. 
8- Cite 3 atividades que o sistema parassimpático executa no organismo. 
9- Quais os dois tipos principais de células do sistema nervoso? 
10- Cite a função do neurônio e desenhe-o escrevendo suas partes. 
11- Quais os três tipos de substancias psicoativas existentes? 
12- Escreva um pequeno texto explicando como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por 

substâncias psicoativas. 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno as 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 e realização do questionário: 1H/AULA 

Referencial 

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

 

http://www.todamateria.com.br/
http://www.mundoeducacao.com.br/
http://www.brasilescola.com.br/

