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Plano de aula - Sustentação e movimento do corpo humano 

TEMA: Sustentação e movimento do corpo 

TEMPO SUGERIDO: 1 aula de 50 minutos. 

OBJETIVOS: Entender o papel dos ossos e dos músculos na sustentação e 
movimentação do nosso corpo. 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

• Imagens do esqueleto humano e dos músculos revestindo o corpo. 
• Pode levar objetos para a brincadeira de imitação do final, a sua escolha. 

DESENVOLVIMENTO: 

• Convide os alunos a brincar de morto-vivo. 
• Depois da brincadeira, sentem em círculo e conversem sobre a atividade. 

Questione aos alunos quais movimentos vocês utilizaram, pergunte se repetimos 
movimentos parecidos durante o dia. Por que conseguimos ficar em pé, agachar, 
andar, correr, dançar? 

• Estimule a participação de todos no levantamento de hipóteses sobre os 
questionamentos propostos.  

• Depois de ter as hipóteses, pergunte aos alunos quais partes do nosso corpo 
usamos para ficar em pé ou levantar os braços. Pergunte se eles já viram um 
esqueleto, se a escola tiver um disponível, mostre a eles, se não tiver, mostre uma 
imagem. Levante o questionamento do porquê o esqueleto precisa de um apoio, 
geralmente fios, para ficar ereto. Nesse momento os alunos devem ser levados a 
pensar sobre os músculos, que também estão envolvidos na sustentação e 
movimentação do corpo. 

• Mostre aos alunos imagens do esqueleto revestido de músculos e explique que 
nosso corpo é como na imagem e por isso conseguimos ficar em pé, correr e nos 
mexer. 

• Peça para que eles enrijeçam o braço e explique que o que está enrijecido ali são 
os músculos que estão por baixo da pele deles. 

• Proponha uma brincadeira de imitação com os alunos, eles devem seguir todos os 
comandos do professor. Você pode realizar as seguintes tarefas: 

• Ficar de pé 
• Levantar os braços 
• Fingir escovar os dentes 
• Marchar como um soldado 
• Tentar beber água sem usar as mãos 
• Cozinhar  
• Simular que está abrindo potes 

AVALIAÇÃO:  

Ao final da aula, os alunos deverão saber que os ossos e os músculos são os responsáveis 
pela sustentação e movimentação do nosso corpo. 


