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O presente Caderno foi criado para ser um recurso, à disposição dos professores titulares de turma
que operacionalizam o PRESSE, facilitador da implementação da Educação Sexual no 1º ciclo.

Este

Caderno, segundo o modelo de intervenção do PRESSE, preconiza a abordagem de cinco

áreas temáticas, apresentando os objectivos e, para cada uma delas, de sugestões
pedagógicas que incluem propostas de actividades e de avaliação para o desenvolvimento
global de cada uma das áreas temáticas.

Propomos que as

actividades e fichas de avaliação que exigem leitura e/ou escrita sejam

acompanhadas, oralmente, com os alunos do 1º ano de escolaridade.

Visamos um instrumento de apoio a Educadores na implementação de um programa estruturado e
sustentado que prevê a aquisição de competências e a promoção de valores fundamentais à vivência
da sexualidade, de forma responsável.

Grupo de Trabalho do PRESSE (gt-PRESSE)
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Áreas temáticas
1. CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CORPO


Noção de corpo.



Valorização de todas as partes do corpo.



Reconhecimento da importância da higiene corporal.

O corpo em harmonia com a natureza e o seu ambiente social e
cultural.
2. IDENTIDADE SEXUAL E PAPEL DE GÉNERO


Diferenças entre rapazes e raparigas.

Aceitação positiva da própria identidade sexual e da dos outros.

Aquisição dos papéis de género flexíveis, igualitários e não
discriminatórios.
3. RELAÇÕES INTERPESSOAIS




Noção de família.



Valorização dos afectos e da expressão dos sentimentos.

Desenvolvimento de competências sociais de integração e
relacionamento positivo com os outros.

Protecção do corpo e noção dos limites, dizendo não às
aproximações abusivas.
4. REPRODUÇÃO HUMANA


Compreensão dos mecanismos da reprodução humana.



Fecundação, gravidez e parto.

ARS NORTE, I.P. | Departamento de Saúde Pública | PRESSE: Caderno de Actividades para Alunos 1º Ciclo

4. REPRODUÇÃO HUMANA
Conteúdos






Aproximação ao processo de compreensão dos mecanismos da reprodução humana,
nomeadamente: fecundação, gravidez e parto.
Fecundação: informação básica.
Gravidez: onde e como se desenvolve o feto, alterações visíveis, cuidados da mulher grávida.
Parto: como e por onde nasce.
Os cuidados ao bebé: o papel do pai e o papel da mãe.

Pressupostos essenciais





Aceitação da sexualidade como fonte de comunicação, afectividade, prazer e, se desejável, como fonte
de reprodução.
Valorização da parentalidade.
Desdramatização da dor da mulher e do bebé durante o parto.
Valorização da importância da responsabilidade da mãe e do pai no cuidado e desenvolvimento do
bebé.

Ficha nº

Actividade

1

Como nasce?

2

A origem dos bebés

3

Um espermatozóide encontra um óvulo

4

De onde vêm os bebés?

5

Gravidez

6

Na barriga da mamã

7

9 Meses

8

Cuidados na gravidez

9

A Rita está grávida, o que deve fazer?

10

À espera de um bebé

11

Vai nascer um bebé!

12

Eu não me lembro! Alguém me conta?

13

O bebé já nasceu, e agora?

14

De que precisas bebé?

15

Cuidados ao bebé

Ano de Escolaridade
Recomendado
1º
2º
3º
4º





















































Actividade nº 1
Actividade:

Área temática:

Como nasce? i

Reprodução Humana

1º

2º





3º

Objectivos:


Compreender os mecanismos básicos da reprodução de seres vivos.

Duração:

Recursos:


Fichas nº 1.1, nº 1.2, nº 1.3 e nº 1.4

30 min.
Passo a passo:
1.

Dividir a turma em quatro grupos.

2.

Distribuir as fichas nº 1.1, nº 1.2, nº 1.3 e nº 1.4 pelos grupos: 1, 2, 3, 4 respectivamente.

3.

Solicitar a cada grupo que recorte as imagens e coloque pela ordem dos acontecimentos.

4.

Solicitar a cada grupo que elabore frases alusivas à sequência das imagens.

5.

Estabelecer comparações entre os grupos, ou seja: entre as fichas dos animais e a das pessoas.

Obs.

Se for possível, promover uma visita a uma quinta pedagógica ou a um jardim zoológico para
observar os animais e as suas crias.
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4º

Como nasce?

Ficha nº 1.1

Como nasce o pintainho?
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Como nasce?

Ficha nº 1.2

Como nasce o cachorro?
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Ficha nº 1.3
Como nasce o cabrito?
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Como nasce?

Ficha nº 1.4

Como nasce o bebé?
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Actividade nº 2
Actividade:

A origem dos bebés

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º









Objectivos:


Compreensão básica do processo de fecundação na espécie humana.



Partir das curiosidades, perguntas e concepções prévias dos alunos para desenvolver a sua
aprendizagem.

Duração:

Recursos:


Ficha nº 2

30 min.
Passo a passo:
1.

Distribuir a ficha nº 2.

2.

Ler o texto para toda a turma.

3. Solicitar aos alunos que liguem as palavras às imagens correspondentes.
4. Dialogar com os alunos sobre o tema, responder com naturalidade às perguntas colocadas pelos
alunos.

ARS NORTE, I.P. | Departamento de Saúde Pública | PRESSE: Caderno de Actividades para Alunos 1º Ciclo

A origem dos bebés

Ficha nº 2

1. Lê o texto e liga a palavra à imagem correspondente:
O Pedro e a Rita amavam-se muito e, há muito tempo que, pensavam ter um filho ou uma
filha. Um dia decidiram que tinha chegado o momento certo. Tiveram relações sexuais
e um espermatozóide do Pedro entrou dentro do óvulo da Rita e assim aconteceu a
fecundação. A Rita ficou grávida e a sua barriga começou a crescer…

Espermatozóide





Óvulo





Relação sexual





Gravidez
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Actividade nº 3
Actividade:

Um espermatozóide encontra um óvulo…

1º
Área temática: Reprodução Humana

2º

3º

4º





Objectivos:


Compreender o processo de fecundação na espécie humana.

Duração:

Recursos:


Ficha nº 3

30 min.
Passo a passo:
1.

Dividir a turma em grupos de trabalho.

2.

Distribuir a ficha nº 3 a todos os grupos de trabalho.

3.

Solicitar a todos os grupos de trabalho que elaborem uma história, utilizando as palavras escritas
na respectiva ficha.

4.

No final, todos os grupos nomeiam um interlocutor e este apresenta a sua história à turma.
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Um espermatozóide encontra um óvulo…

Ficha nº 3

1. Continua a história utilizando as seguintes palavras:

Pai

Útero
Médico

Óvulo
Feto
Grávida

Mãe

√

Fecundação
Espermatozóide

√

Nove meses

Um espermatozóide encontra um óvulo…

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Actividade nº 4
Actividade:

De onde vêm os bebés?

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º









Objectivos:


Compreender os mecanismos básicos da reprodução: relação sexual, fecundação, gravidez e parto.

Duração:

Recursos:


Fichas nºs 4.1 e 4.2

45 min.
Passo a passo:
1.

Recortar os cartões das fichas nºs 4.1 e 4.2..

2.

Colar os cartões em quadrados de cartolina.

3.

Solicitar aos alunos que coloquem os cartões pela ordem dos acontecimentos.

4.

Solicitar aos alunos que descrevam o que reflectem as imagens.
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De onde vêm os bebés?

Ficha nº 4.1
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De onde vêm os bebés?

Ficha nº 4.2
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Actividade nº 5
Actividade:

Gravidez ii

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º





3º

Objectivos:


Conhecer as alterações corporais da mulher durante a gravidez.

Duração:

Recursos:


Ficha nº 5

30 min.
Passo a passo:
1.

Distribuir a ficha nº 5.

2.

Solicitar aos alunos que formem 5 palavras com as letras apresentadas.

3.

Solicitar aos alunos que numerem as imagens de 1 a 4 pela ordem do início ao fim da gravidez.

4.

Solicitar aos alunos que descrevam o que reflectem as imagens da ficha.

Obs. Soluções da questão nº 1: mãe, grávida, feto, barriga.
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4º

Gravidez

Ficha nº 5

1. Utiliza as letras do quadro para formares 4 palavras relacionadas com a imagem.

o

e
g

r

b
d

t

ã

á

i

f

r

e
r

a
v

m
t

2. Numera as imagens de 1 a 4 pela ordem do início ao fim da gravidez.
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Actividade nº 6
Actividade:

Na barriga da Mamã

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º





Objectivos:


Compreender a gravidez: onde e como se desenvolve o feto.

Duração:

Recursos:


Fichas nº 6

30 min.
Passo a passo:
1.

Distribuir a ficha nº 6.

2.

Ler o texto em voz alta para toda a turma.

3.

Explorar o tema e responder a possíveis perguntas.

4.

Solicitar aos alunos que completem as legendas da imagem.
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Na barriga da Mamã
1.

Ficha nº 6

Lê o texto e completa as legendas.

Chama-se gravidez ao período de tempo que se inicia na fecundação e dura até ao
nascimento do bebé. Dura 40 semanas, cerca de 9 meses. Durante os primeiros meses, o
“bebé” chama-se embrião, depois tem o nome de feto. Enquanto está dentro da barriga
da mãe, o feto não precisa de comer nem de respirar, recebe oxigénio e alimentação
através da placenta. O feto está unido à placenta por um cordão, chama-se cordão
umbilical. O umbigo é a marca do lugar por onde o bebé esteve ligado à sua mãe.
Durante toda a gravidez, o feto está dentro de uma bolsa, chamada saco amniótico, que
está cheia de líquido para o manter quentinho e protegido.

Normalmente, durante a gravidez cresce apenas um feto, mas pode acontecer crescerem
mais de um feto, neste caso, estes são gémeos.
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Actividade nº 7
Actividade:

9 Meses

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º









Objectivos:



Conhecer as fases da gravidez.
Conhecer as alterações corporais da mulher durante a gravidez.

Duração:

45 min.

Recursos:


Ficha nº 7

Passo a passo:
1.

Recortar os cartões da ficha nº 7.

2.

Colar os cartões em quadrados de cartolina.

3.

Solicitar aos alunos que coloquem os cartões pela ordem das fases da gravidez.

4.

Solicitar aos alunos que descrevam o que reflectem as imagens.
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9 Meses

Ficha nº 7
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Actividade nº 8
Actividade:

Cuidados na gravidez

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º





3º

4º

Objectivos:


Compreender os cuidados que a grávida deve ter durante a gravidez.

Duração:

Recursos:


Ficha nº 8

30 min.
Passo a passo:
1.

Introduzir o tema: “cuidados na gravidez”.

2.

Distribuir a ficha nº 8.

3.

Solicitar aos alunos que liguem a Rita aos cuidados que deve ter, especialmente durante a gravidez.

4.

Solicitar aos alunos para se imaginarem perante uma mulher grávida e para imaginarem que
conselhos lhe dariam.
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Cuidados na gravidez

Ficha nº 8

1. Liga a Rita aos cuidados que deve ter durante a gravidez.
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Actividade nº 9
Actividade:

A Rita está grávida, o que deve fazer?

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º





Objectivos:


Compreender os cuidados que a grávida deve ter durante a gravidez.

Duração:

Recursos:


Ficha nº 9

45 min.
Passo a passo:
1.

Introduzir o tema: “cuidados na gravidez”.

2.

Distribuir a ficha nº 9.

3.

Solicitar aos alunos que escrevam na ficha os conselhos que dariam à Rita.

4.

Os alunos lêem a sua ficha à turma.
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A Rita está grávida, o que deve fazer?

Ficha nº 9

Olá! Eu sou a Rita! Como podes
ver, estou grávida! Podes dar-me
alguns conselhos sobre os
cuidados que devo ter com a
minha saúde? Obrigada!

Alimentação
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Exercício Físico

Vigilância médica

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Medicamentos

Bebidas alcoólicas e cigarros

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Actividade nº 10
Actividade:

À espera de um bebé iii

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º









Objectivos:


Compreender os mecanismos da concepção, gravidez e parto.

Duração:

Recursos:


Fichas nºs 10.1 e 10.2

60 min.
Passo a passo:
1.

Contactar um “casal grávido” para ir à escola.

2.

Anunciar à turma a visita e começar a planeá-la:

Elaborar um guião de perguntas para fazer ao casal (ficha nº 10.1: imprimir os exemplares
necessários);

Preparar um lanche saudável para lhe oferecer;

Elaborar um presente para oferecer ao bebé quando nascer.

3.

Após a visita solicitar aos alunos que elaborem uma composição a descrever a visita (ficha nº 10.2).

4.

Cada aluno apresenta à turma a sua composição “visita de um casal grávido”.

Obs.

É importante que a turma receba a visita do casal, e não apenas da grávida, para se contrariar a
teoria, frequentemente formulada pelas crianças, de que o pai não participa na fecundação.
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À espera de um bebé

Ficha nº 10.1

Pergunta: _______________________________________________________________________?
Resposta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pergunta: _______________________________________________________________________?
Resposta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pergunta: _______________________________________________________________________?
Resposta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Visita de um Casal Grávido

Ficha nº 10.2

1. Elabora uma composição sobre a visita que tiveste na tua escola.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Elabora um desenho sobre a visita que tiveste na tua escola.
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Actividade nº 11
Actividade:

Vai nascer um bebé!

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º









Objectivos:



Desdramatização da dor da mulher e do bebé durante o parto.
Compreensão do mecanismo do parto: como e por onde nasce.

Duração:

Recursos:


Fichas nºs 11.1 e 11.2

45 min.
Passo a passo:
1.

Distribuir a ficha nº 11.1

2.

Ler os textos para toda a turma.

3.

Solicitar aos alunos que interpretem as imagens.

4.

Responder, com naturalidade, às questões colocadas pelos alunos.
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Vai nascer um bebé!

Ficha nº 11.1

Depois de 9 meses de gravidez, a Rita percebeu que tinha chegado a hora de o bebé
nascer. Então, foi para o Hospital acompanhada pelo João, para que a sua médica e as
enfermeiras a ajudassem no parto. A Rita e o João estavam um pouco nervosos, mas
quando chegaram ao hospital a médica disse-lhes que tudo iria correr bem, e eles ficaram
mais tranquilos.
A Rita teve um parto normal: o bebé começou a fazer força para sair e a Rita ajudava-o.
A pouco e pouco, a vagina da Rita foi abrindo e apareceu a cabecita, depois o corpo e, por
fim, as pernas do bebé. Tudo aconteceu na sala de partos.
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Vai nascer um bebé!

Ficha nº 11.2

Às vezes o bebé não pode nascer por parto normal, então o médico tem que o tirar
directamente da barriga na sala de operações, faz um corte, tira o bebé e depois
cose naquela zona. Este parto chama-se cesariana:

ARS NORTE, I.P. | Departamento de Saúde Pública | PRESSE: Caderno de Actividades para Alunos 1º Ciclo

Actividade nº 12
Actividade:

Eu não me lembro! Alguém me conta? iv

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º









Objectivos:
 Compreensão dos mecanismos da concepção, gravidez e parto
 Desdramatização da dor da mulher e do bebé durante o parto.
 Promoção da comunicação na família do aluno e deste com os colegas.
Duração:

Recursos:


Ficha nº 12

30 min.
Passo a passo:
1.

Distribuir a ficha nº 12.

2.

Solicitar aos alunos que levem a ficha nº 12 para casa, investiguem a sua origem junto dos pais e que
preencham a ficha com a ajuda destes.

3.

No dia seguinte, os alunos devem apresentar à turma o resultado da sua investigação.

Nota: Avaliar se todos os alunos da turma terão uma condição familiar favorável à elaboração desta
actividade, antes de a propor.

ARS NORTE, I.P. | Departamento de Saúde Pública | PRESSE: Caderno de Actividades para Alunos 1º Ciclo

Eu não me lembro! Alguém me conta?

Ficha nº 12

1. Quando começou a minha história?
_________________________________________
_________________________________________

Cola uma das

_________________________________________

tuas primeiras fotografias
2.

Em que dia nasci? ________ /___________________/_________

3.

A que horas? ________ Onde? ___________________________

4.

Que tipo de parto: normal ou cesariana? 

5.

Quanto pesava quando nasci? __________ e quanto media? __________

6.

Porque me deram este nome? ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________
7.

Que comentários faziam as pessoas sobre mim?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8.

Quem me dava o leite? ____________________________________________________________

9.

Quem me mudava a fralda? ________________________________________________________

10. Chorava muito? _________________________________________________________________
11. Dormia bem? ___________________________________________________________________
12. Com que idade comecei a andar? ____________________________________________________
13. Quais foram as minhas primeiras palavras? ____________________________________________
__________________________________________________________________________________

ARS NORTE, I.P. | Departamento de Saúde Pública | PRESSE: Caderno de Actividades para Alunos 1º Ciclo

Actividade nº 13
Actividade:

O bebé já nasceu, e agora?

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º





3º

4º

Objectivos:

Valorização da parentalidade.
 Valorização da importância da responsabilidade da mãe e do pai no cuidado e desenvolvimento do
bebé.
Duração:

Recursos:


Ficha nº 13

30 min.
Passo a passo:
1.

Distribuir a ficha nº 13.

2.

Ler o texto para toda a turma.

3.

Solicitar aos alunos que escrevam na ficha quais os cuidados que o Pai, a Mãe e a irmã do bebé
podem prestar.

4.

Os alunos apresentam a sua ficha à turma.

5.

Analisar pontos em comum.
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O bebé já nasceu, e agora?

Ficha nº 13

O João e a Ana tiveram um bebé e a Joana tem um novo irmão. Estão todos muito felizes!
O bebé é muito pequenino e vai precisar de muitos cuidados. Quem pode cuidar dele?

João (Pai): ______________________________
________________________________________
Ana (Mãe): ______________________________
________________________________________
Joana (Irmã): ____________________________
________________________________________
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Actividade nº 14
Actividade:

O bebé?

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º





Objectivos:



Valorização da parentalidade.
Valorização da importância da responsabilidade da mãe e do pai no cuidado e desenvolvimento do
bebé.

Duração:

Recursos:


Ficha nº 14

30 min.
Passo a passo:
1.

Introduzir o tema: “cuidados ao bebé”.

2.

Distribuir a ficha nº 14.

3.

Solicitar aos alunos que escrevam na ficha os cuidados de que necessita o bebé e quem os pode
prestar (Pai, Mãe, irmã, irmão, avô, avó, …).

4.

Os alunos lêem a sua ficha à turma.

ARS NORTE, I.P. | Departamento de Saúde Pública | PRESSE: Caderno de Actividades para Alunos 1º Ciclo

De que precisas bebé?
1.

Ficha nº 14

És capaz de escrever na ficha quais os cuidados que o bebé necessita? Escreve também quem pode
prestar esses cuidados?

Brincar

Higiene

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Amor

Alimentação

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Actividade nº 15
Actividade:

Cuidados ao bebé

Área temática:

Reprodução Humana

1º

2º

3º

4º









Objectivos:



Valorização da parentalidade.
Valorização da importância da responsabilidade da mãe e do pai no cuidado e desenvolvimento do
bebé.

Duração:

Recursos:


Fichas nºs 15.1 e 15.2

30 min.
Passo a passo:
1.

Recortar os cartões das fichas nºs 15.1 e 15.2.

2.

Colar os cartões em quadrados de cartolina.

3.

Solicitar aos alunos que descrevam o que reflectem as imagens.

4.

Solicitar aos alunos que refiram quem pode prestar os cuidados representados nas imagens.
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Cuidados ao bebé

Ficha nº 15.1
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Cuidados ao bebé

Ficha nº 15.2
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1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Ficha de avaliação
Nome: ___________________________________________________________________
Data: ____________________ Classificação: _______________
1. Coloca as letras que faltam para completar as palavras sobre a origem dos bebés:

P

I

M Ã
G

R

N

A

B

É

A

V
C

D
I

M

E

Z
N

T

O

B

2. Numera as imagens de 1 a 4 pela ordem do início ao fim da gravidez.

3. Pinta as imagens que representam os cuidados que a grávida deve ter.
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1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Ficha de avaliação
4. Completa as frases:



Ao fim de ________ meses o bebé está pronto para nascer.



A mãe vai para o _________________ onde os médicos e enfermeiros
ajudam a fazer o ____________.

5. Escreve quem está a prestar os cuidados: o Pai ou a Mãe?

Dar de mamar: _________________

Trocar a fralda: _________________
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1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Ficha de avaliação
Nome: ___________________________________________________________________
Data: ____________________ Classificação: _______________
1. Liga os nomes às imagens:



.





.



Espermatozóide
.

. Óvulo



.



.



.



.

2. Numera as imagens de 1 a 4 pela ordem do início ao fim da gravidez:

3. Coloca uma cruz em cima das imagens que não devem pertencer ao conjunto de

cuidados da grávida.

VINHO
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1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Ficha de avaliação

4. Pinta a imagem seguinte e descreve em baixo o que está a acontecer?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Completa as frases:


O bebé quando nasce só é alimentado com leite pela _____________ da
mãe ou então pelo biberão.



O bebé precisa de muitos cuidados da sua mãe e do seu ________.
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1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Ficha de avaliação
Nome: ___________________________________________________________________
Data: ____________________ Classificação: _______________
1. Escreve os números de 1 a 6 de acordo com a ordem da história

2. Coloca uma cruz (x) em V se for verdadeiro e ou em F se for falso:

V





Antes de o bebé nascer, o seu nome é feto.
Ao fazer cerca de 9 meses de gravidez, o bebé está pronto para
nascer.
O cordão que liga o “bebé” à placenta chama-se cordão umbilical.
Quando se une um óvulo e um espermatozóide começa a formarse um novo ser.

3. A Ana está grávida. Liga a Ana aos cuidados que ela deve ter com a saúde:



Beber bebidas alcoólicas



Caminhar



Fumar



Fazer uma alimentação saudável



Ir às consultas médicas
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F

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Ficha de avaliação
4. Liga as imagens às respectivas frases:

 O bebé é retirado directamente da barriga
da mãe, na sala de operações.
Parto normal

 O bebé nasce pela vagina da mãe, na sala
de partos.
Cesariana

5. Procura no quadro 6 cuidados que o bebé precisa de receber do seu pai e da sua

mãe e copia-os para as linhas de baixo.

C
I
P
T
B
S

O
B
A
A
R
V

ME
A N
S S
MO
I N
E S

R
H
E
R
C
T

A
O
A
V
A
I

V
E
R
A
R
R

1.

____________________

2.

____________________

3.

____________________

4.

____________________

5.

____________________

6.

____________________

7.
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1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Ficha de avaliação
Nome: ___________________________________________________________________
Data: ____________________ Classificação: _______________
1. Escreve um pequeno texto com as seguintes palavras:

Espermatozóide

Feto

Óvulo

Pai

Mãe

Amor

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Escreve o que significam as seguintes palavras:

Feto: ___________________________________________________________
Placenta: __________________________________________________________
Cordão umbilical: _________________________________________________
Umbigo: ________________________________________________________
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1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Ficha de avaliação
3. Escreve quatro cuidados que uma mulher grávida deve ter com a sua saúde:

1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
4. Coloca uma cruz (x) em V se for verdadeiro e ou em F se for falso:

V





F

Durante o parto é cortado o cordão umbilical.
Quando o bebé nasce, começa a alimentar-se pela boca.
A cesariana é uma operação que se faz ao homem.
No parto normal o bebé nasce pela vagina.

5. Escreve três cuidados que o bebé precisa de receber do seu pai e da sua mãe:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
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