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O Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva apresenta a nova exposição temporária, inspirada no livro  
best-seller de Giulia e Jill Enders “A vida secreta dos intestinos”, que mostra de uma forma lúdica como 
funcionam os nossos intestinos, contando a incrível história dos milhares de milhões de microrganismos que 
neles habitam e que contribuem para o nosso bem-estar.

EnquadramEnto CurriCular

Ciências Naturais  •  6.º ano

Relacionar a existência dos nutrientes com a função que desempenham 
no corpo humano, partindo da análise de documentos diversificados e 
valorizando a interdisciplinaridade;

Elaborar algumas ementas equilibradas e discutir os riscos e os benefícios 
dos alimentos para a saúde humana;

Interpretar informação contida em rótulos de alimentos familiares  
aos alunos;

Relacionar os órgãos do sistema digestivo com as transformações 
químicas e mecânicas dos alimentos que neles ocorrem;

Explicar a importância dos processos de absorção e de assimilação  
dos nutrientes, indicando o destino dos produtos não absorvidos;

Discutir a importância de comportamentos promotores  
do bom funcionamento do sistema digestivo.

Introdução

PreParação da visita

Para preparar a sua visita, com acompanhamento 
do nosso serviço educativo, contacte-nos 
previamente através do email servicoeducativo@
cienciaviva.pt. Esta visita pode decorrer de terça 
a sexta (sábados e domingos após confirmação). 
Realizam-se, ainda, visitas acompanhadas 
para educadores, professores ou técnicos. Os 
interessados deverão fazer marcação e indicar o(s) 
tema(s) ou a(s) exposição(ões) que pretendem 
visitar. A visita de preparação é gratuita.

A título de sugestão, indicam-se 6 pontos  
a considerar na preparação da visita:

1. Selecione as exposições / módulos que melhor 
se adequam aos objetivos que pretende atingir e à 
faixa etária do grupo.

2. Elabore um guião de visita e organize grupos de 
trabalho. Poderá encontrar algumas sugestões na 
Academia Ciência Viva para Professores.

3. Poderá encontrar no “caderno do aluno” 
sugestões de atividades para realizar durante a 
visita. Promova a exploração autónoma solicitando 
aos seus alunos que realizem essas atividades. 

4. Informe os seus alunos sobre o que vão visitar e 
quais os objetivos da visita. O sucesso de uma visita 
depende também do envolvimento dos alunos com 
o espaço que estão a visitar. 

5. Para que a visita de todos os que se encontram 
no Pavilhão do Conhecimento seja o mais 
agradável possível, informe os alunos sobre os 
comportamentos a adotar quando se visita um 
centro de ciência.

6. E porque as visitas não devem ser vistas como 
situações de aprendizagem isoladas, sugerimos que 
após a mesma seja dada continuidade à exploração  
dos temas, através da realização das atividades 
sugeridas na secção “De regresso à sala de aula”. 

https://academia.cienciaviva.pt/recursos/
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Exploração em visita

A mostra interativa começa com uma visita “guiada” à digestão. O que fazem os nossos órgãos digestivos quando 
comemos um pastel de nata? Como podemos ajudá-los a funcionar corretamente? De seguida entramos no universo 
das bactérias intestinais e o microbioma revela-se. Podemos descobrir que estas são as nossas melhores amigas por-
que nos ajudam na digestão, controlam o nosso peso e contribuem para a nossa imunidade. É importante cuidarmos 
das nossas bactérias para preservarmos a nossa saúde, por isso, a última área da exposição dá-nos dicas preciosas 
que podemos usar no dia a dia para assegurar o bem-estar intestinal.

Visita “guiada” à digestão

O que fazem os órgãos do sistema digestivo durante todo o dia? Transformam uma variedade de alimentos – uma maçã, pão 
ou um ovo – em energia indispensável à vida. A que mecanismos engenhosos recorrem? Onde se situam e como podemos 
ajudá-los a funcionar corretamente? O nosso sistema digestivo encerra uma inteligência e complexidade notáveis. Além disso, 
quando o conhecemos um pouco melhor, é de uma grande beleza: um arroto ou um pum podem não ser muito requintados, 
mas os movimentos que os induzem são tão elegantes como os de uma bailarina! Comece por uma visita à digestão com ima-
gens reais e descubra os segredos de cada órgão.

o microbioma revela-se

Imagine que fica do tamanho de uma minúscula vilosidade intestinal. Os intestinos vão parecer-lhe uma floresta, onde vivem 
milhares de milhões de organismos: bactérias, leveduras, arqueias e vírus. Em mais lado nenhum do nosso corpo encontramos 
uma variedade tão grande de espécies e famílias. A este conjunto de organismos chamamos microbiota intestinal. Graças à 
investigação científica, sabemos hoje que estas bactérias podem influenciar o nosso peso, o nosso sistema imunitário e até 
o nosso comportamento. E cada um de nós tem a sua própria população de micróbios. Bem-vindo ao mundo dos micróbios 
intestinais! 

o bem-estar intestinal

Assim como somos influenciados pelo vasto mundo onde vivemos, também somos influenciados pelos microrganismos que 
vivem nos nossos intestinos. Uma microbiota é considerada equilibrada quando acolhe uma grande variedade de micróbios di-
ferentes. Desde a infância, abrigamos nos intestinos uma grande variedade de bactérias, vírus, arqueias e fungos que se altera 
ao longo da nossa vida. A constituição microbiótica define-se consoante o que comemos, o local onde vivemos e até quem bei-
jamos! A microbiota varia ligeiramente de um indivíduo para o outro. Nesta parte da exposição pode encontrar conselhos prá-
ticos para o seu bem-estar intestinal, inspirados nas descobertas cientificas realizadas em torno da microbiota.

Tendo em conta cada uma destas áreas o educador poderá, ainda, beneficiar de uma área de debate, onde os alunos poderão colocar 
questões alusivas à exposição, bem como realizar atividades de uma forma lúdica considerando o perfil dos alunos.
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E se pudéssemos viajar pelo nosso sistema digestivo e 
ver de perto todos os detalhes, curvas e contracurvas? 
Apesar de ainda não termos o poder do encolhimento, já 
é possível fazer esta viagem através da ingestão de uma 
pequeníssima cápsula, com cerca de 2 cm de compri-
mento por 1 cm de diâmetro, equipada com uma câmara 
e alguns LEDs. Num percurso desde a boca até ao ânus, 
esta técnica é já usada em exames médicos para avaliar 
o estado de saúde do tubo digestivo, principalmente do 
intestino delgado, que não pode ser observado por outras 
técnicas de endoscopia.

 
Cápsulas 

 
a saliva, uma autêntica farmácia

24 horas por dia, 7 dias por semana, a saliva está sem-
pre a ser produzida na nossa boca, e não apenas quando 
vemos um alimento com um aspeto delicioso. Apesar de 
ser maioritariamente constituída por água, a saliva con-
tém também substâncias muito importantes, como com-
postos antibacterianos e algumas enzimas, como a ami-
lase salivar. Esta é responsável pelo início da digestão 
química, ao quebrar os hidratos de carbono ingeridos em 
compostos mais simples. Os alimentos são também hu-
medecidos pela saliva, ficando mais fácil a sua degluti-
ção.

SugErE-SE a Exploração doS SEguIntES móduloS
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SugErE-SE a Exploração doS SEguIntES móduloS

A grande função do intestino delgado é a absorção dos 
nutrientes que ingerimos para a corrente sanguínea. Para 
conseguir cumprir tão importante tarefa, o intestino del-
gado não só é longo (7 m bem enrolados) como está 
cheio de dobras de células epiteliais, formando projeções 
que fazem lembrar dedos, as vilosidades. Mas a eficiên-
cia de absorção não fica por aqui, já que as próprias vilo-
sidades têm também microvilosidades, aumentando as-
sim a área de absorção dos nutrientes para os vasos san-
guíneos, e destes para as células. Se conseguíssemos ali-
sar muito bem todas as dobras do nosso intestino delga-
do, este teria um comprimento de 7 km!

as vilosidades do intestino a dança da digestão

Os alimentos que comemos seguem todos o mesmo ca-
minho na digestão, começando pela boca, passando pelo 
esófago, estômago e intestinos até chegar ao fim do per-
curso, quando os restos não digeridos são expelidos pelo 
ânus. Mas as experiências vividas ao longo da viagem 
são diferentes para cada alimento: as proteínas da carne, 
os glícidos do pão, as fibras das cenouras ou a gordura 
das batatas fritas, todos são recebidos de maneira dis-
tinta pelo estômago e pelos intestinos e são tratados de 
forma ‘personalizada’ pelas enzimas digestivas, pela bílis 
e pelos microrganismos intestinais. 



6

SugErE-SE a Exploração doS SEguIntES móduloS

Quando se fala em micróbios, a primeira ideia que nos 
vem à cabeça é a de organismos invisíveis que nos fazem 
mal e dos quais nos devemos manter afastados. Mas a 
realidade é bem diferente: não só os micróbios podem 
ser benéficos como o nosso organismo está cheio deles! 
O nosso corpo tem milhares de milhões de microrganis-
mos, entre bactérias, vírus, fungos e outros seres micros-
cópicos, tendo-se mesmo chegado à conclusão que de 
todas as células que nos compõem, apenas 43% são hu-
manas… A maior parte destes pequenos seres encontra-
se nos intestinos, formando no seu conjunto o microbiota 
intestinal. Atualmente pensa-se que todos estes nossos 
habitantes intestinais podem influenciar o nosso peso, o 
nosso sistema imunitário e o nosso comportamento.

o mundo dos micróbios intestinais alimentar bactérias

As bactérias intestinais também precisam de se alimen-
tar, e as fibras são uma ótima escolha. Como não são ab-
sorvidas no intestino delgado, vão ajudar as bactérias a 
produzir mais vitaminas e ácidos gordos benéficos, ao 
mesmo tempo que fazem pressão nas paredes do intes-
tino: uma verdadeira ginástica que promove um melhor 
processamento dos alimentos. O ideal seria consumir-
mos cerca de 30 g de fibra por dia, mas para isso temos 
que aumentar a quantidade de frutos, hortícolas, legumi-
nosas e cereais na nossa dieta.
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antES da vISIta

1. alimentação saudável

PESQUISA  +  DISCUSSÃO

Todos nós sabemos que é importante ter uma 
alimentação saudável, mas quem realmente cumpre 
esta regra? Muito frequentemente comemos alimentos 
absolutamente deliciosos, mas que não nos fazem 
bem... E quantas vezes comemos algo que pensamos ser 
saudável, mas afinal não é assim tanto?...

Materiais

•	 Folhas	de	ementa	de	pequeno-almoço	e	jantar	(Anexo	1)

•	 Roda	da	alimentação	mediterrânica	(Anexo	2)

•	 Lápis	e	borracha

•	 Material	de	desenho	e	pintura	(se	necessário)

Procedimento

1. Dividir a turma em grupos de quatro alunos cada;

2. Pedir a cada grupo para discutir entre si o que comeu no dia  
	 anterior	ao	pequeno-almoço	e	jantar	(geralmente	o	almoço	é	 
	 realizado	no	refeitório	da	escola);

3. Pedir a cada grupo para escrever ou desenhar a ementa de um  
	 pequeno-almoço	na	folha	para	esse	efeito	(Anexo	1),	de	acordo	 
	 com	o	que	foi	discutido	(cada	grupo	deverá	escrever/desenhar	 
	 apenas	uma	ementa,	decidida	entre	todos	os	elementos	do	grupo);

4. Fazer	o	mesmo	para	o	jantar,	utilizando	a	folha	para	esse	efeito	 
	 (Anexo	1);

5. Discutir	com	toda	a	turma	o	que	significa	ter	uma	alimentação	 
 saudável e que alimentos devem ser consumidos e quais os que  
	 devem	ser	evitados.	Usar	a	roda	da	alimentação	mediterrânica	 
	 (Anexo	2)	para	promover	o	debate;

6. Com os mesmos grupos de alunos, distribuir as ementas criadas  
	 anteriormente	(pontos	3	e	4),	sendo	que	cada	grupo	deverá	receber	 
 as ementas de um grupo diferente;

Caderno do professor

7. Pedir aos grupos para tornarem as ementas mais saudáveis,  
 fazendo as correções que considerarem necessárias, de acordo  
 com o que foi discutido;

8. Pedir aos grupos para apresentarem à turma as alterações feitas  
 às ementas e promover a discussão entre todos sobre as ementas  
 saudáveis.

Questões

•	 O	que	significa	ter	uma	alimentação	saudável?

•	 Quais	os	alimentos	que	devem	fazer	sempre	parte	da	nossa	 
 dieta, quais os que devem ser evitados e quais os que devem  
	 ser	excluídos?

•	 Quais	os	riscos	para	a	nossa	saúde	de	uma	alimentação	 
	 não	equilibrada?

discussão da atividade

Todos nós sabemos que é importante ter uma alimenta-
ção saudável, mas será que sabemos mesmo o que deve-
mos fazer para cumprir esta regra? 

A alimentação (o que colocamos ‘na mesa’) tem evoluído 
muito nas últimas décadas, e cada vez mais há um fos-
so maior entre países, culturas e economias. Enquanto 
muitos países do mundo continuam a lutar contra a 
subnutrição outros têm o problema oposto: grande dis-
ponibilidade de alimentos, geralmente muito processa-
dos e com excesso de gordura, sal e açúcar. Segundo a 
FAO (Organização para a Alimentação e Agricultura das 
Nações Unidas), há um conjunto de sete hábitos alimen-
tares que todos deveríamos seguir, independentemente 
da nossa cultura, contexto socioeconómico ou origem 
geográfica:

1. Comer diariamente muitos frutos e vegetais;
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2. Controlar a ingestão de gorduras, reduzindo as  
 gorduras saturadas e substituindo as de origem animal  
 pelas vegetais;

3. Reduzir o consumo de alimentos e bebidas ricos  
 em açúcar;

4. Reduzir o consumo de sal, incluindo o que se encontra  
 em alimentos processados;

5. Beber água regularmente;

6. Se beber álcool, fazê-lo com moderação;

7. Praticar atividade física todos os dias.

Portugal, tal como outros países da bacia do Mediterrâneo, 
tem na sua história gastronómica a dieta mediterrânica. 
Esta é mais do que uma contabilidade dos alimentos que 
devemos ingerir, mas sim uma partilha de conhecimen-
tos ligados às técnicas agrícolas, pesca, criação de gado, 
conservação, processamento, preparação e consumo de 
alimentos. 

A dieta mediterrânica encoraja o consumo dos seguintes 
alimentos:

• Vegetais e hortícolas

• Fruta

• Cereais e tubérculos

• Laticínios (queijo e iogurte)

• Carne, pescado e ovos

• Leguminosas

• Azeite como gordura principal

Pensa-se que esta dieta previna diversas doenças 
crónicas como a doença cardiovascular ou certos ti-
pos de cancro. Em 2013, a UNESCO reconheceu a Dieta 
Mediterrânica em Portugal, Espanha, Marrocos, Itália, 
Grécia, Chipre e Croácia, como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade.

 Saber mais

Nas últimas décadas começaram a ser observados, em 
muitas cidades europeias e norte americanas, os cha-
mados desertos alimentares (do inglês food desert). Um 
deserto alimentar é um bairro ou mesmo cidade que não 
tem acesso a alimentos frescos e saudáveis a preços 
acessíveis. A análise dos desertos alimentares inclui a 
distância que é preciso percorrer para chegar a um ponto 
de venda de alimentos, a qualidade dos pontos de ven-
da, o poder de compra dos moradores e a existência de 
transportes públicos ou particulares. A título de exemplo, 
um estudo publicado em 2018 no Reino Unido refere que 
neste país mais de um milhão de pessoas vive em deser-
tos alimentares.

O acesso a alimentos frescos e saudáveis pode ser ainda 
mais limitado, quando estes bairros ou cidades têm um 
acesso facilitado a uma alimentação de má qualidade (ali-
mentos muito calóricos, ricos em açúcar e/ou sal) a pre-
ços baixos, através, por exemplo, de um elevado número 
de cadeias de fast-food. Quando este fenómeno acontece, 
estamos na presença do chamado pântano alimentar (do 
inglês food swamp).
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ATIVIDADE PRÁTICA  +  DISCUSSÃO

Quando ingerimos um alimento, conseguimos saboreá-lo 
e senti-lo até ao momento em que passa no esófago.  
A partir daí, não sentimos mais nada, a não ser que 
sejamos brindados com uma dor de barriga…  
Como poderemos ‘espreitar’ para a digestão e 
acompanhar o processo de transformação dos alimentos?

 
Materiais

•	 Tabuleiros	de	plástico	ou	metal

•	 Tigelas

•	 Garfos	ou	colheres

•	 Sacos	ZipLock

•	 Meias	de	nylon

•	 Tesouras

•	 Copos	de	papel

•	 Bananas

•	 Bolachas	de	água	e	sal

•	 Água

•	 Sumo	de	laranja	natural

Procedimento

1. Dividir a turma em grupos de quatro alunos cada;

2. Distribuir por cada grupo o seguinte material:  
	 1	tabuleiro;	1	tigela;	1/3	de	banana,	2	bolachas	de	água	e	sal,	 
	 1	garfo	ou	colher;	100	ml	de	água;	1	saco	ZipLock;	sumo	de	 
	 laranja;	1	meia	de	nylon	(uma	porção	cortada	de	um	par	de	 
	 collants);	2	copos	de	papel	(um	deles	com	um	pequeno	buraco	 
	 na	base);	

3. Cada grupo deverá realizar as etapas abaixo:

 3.1 Partir as bolachas em pedaços dentro da tigela  
	 	 (simula	a	trituração	dos	alimentos	pelos	dentes	incisivos);

 3.2	 Juntar	a	banana	e	esmagá-la	com	o	auxilio	de	um	garfo	 
	 	 ou	colher	(simula	a	trituração	dos	alimentos	pelos	dentes	 
	 	 molares),	adicionando	cerca	de	100	ml	de	água	à	mistura	 
	 	 (simula	a	saliva	a	auxiliar	o	processo	de	trituração	 
	 	 dos	alimentos);

 3.3	 Despejar	a	mistura	(que	representa	o	bolo	alimentar)	 
	 	 no	saco	ZipLock	(que	representa	o	estômago).	Para	simular	 
  o esófago, poderá usar um funil para passar a mistura da  
  tigela para o saco;

 3.4	 Adicionar	à	mistura	sumo	de	laranja	e,	depois	de	fechar	 
	 	 bem	o	saco,	usar	as	mãos	para	esmagar	a	mistura	(simula	 
	 	 a	ação	mecânica	nos	alimentos	e	o	efeito	dos	ácidos	do	 
	 	 estômago);

 3.5	 Despejar	a	mistura	do	saco	(que	representa	o	quimo)	para	 
	 	 uma	meia	de	nylon	(que	representa	o	intestino	delgado);

 3.6 Com	as	mãos	fazer	a	mistura	percorrer	a	meia	de	nylon	de	 
  uma a outra extremidade, deixando o líquido sair para um  
	 	 tabuleiro	(simula	a	absorção	dos	nutrientes	ao	longo	do	 
	 	 intestino	delgado);

 3.7 Transferir	o	conteúdo	da	meia	de	nylon	para	um	copo	de	 
	 	 papel	com	um	furo	no	fundo	(representa	o	intestino	grosso);

 3.8 Introduzir outro copo dentro do que contém a mistura para  
	 	 a	obrigar	a	sair	pelo	buraco	do	copo	(simula	a	saída	das	 
	 	 fezes	pelo	reto).	

Questões

•	 Qual	é	o	caminho	percorrido	pelos	alimentos	durante	a	digestão?

•	 Que	processos	de	transformação	mecânica	ocorrem	durante	 
	 a	digestão?

•	 Que	processos	de	transformação	química	ocorrem	durante	 
	 a	digestão?

2. transformação dos alimentos
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discussão da atividade

Durante a digestão os alimentos passam por diferentes 
processos de transformação física e química, em diferen-
tes órgãos. Ambos os processos de transformação come-
çam na boca, com a ação dos dentes (transformação me-
cânica) e da saliva (transformação química, por ação de 
enzimas como a amilase). 

Quando o bolo alimentar entra no esófago, os nervos lo-
calizados neste tubo detetam a presença do alimento e 
acionam o movimento dos músculos que empurram o bolo 
alimentar em direção ao estômago. São os chamados mo-
vimentos peristálticos, que ocorrem sempre na mesma di-
recção, independentemente da nossa posição quando es-
tamos a comer. Poderá simular estes movimentos com os 
seus alunos fazendo passar bolas de ping-pong por uma 
meia de nylon; a força da gravidade não é suficiente para as 
bolas atravessarem a meia, pelo que têm que ser empurra-
das com a nossa força muscular.

No estômago, os alimentos sofrem uma forte ação mecâni-
ca resultante do movimento das paredes, e transformação 
química pela ação de ácidos, como o ácido clorídrico, que 
ativam enzimas que por sua vez vão dissolver os alimentos 
e digerir as proteínas. 

Depois de permanecerem cerca de 3 horas no estômago, 
os alimentos – que formam um líquido espesso designado 
de quimo – passam para o intestino delgado. O fígado se-
grega bílis para a vesícula biliar, que a envia para a primeira 
parte do intestino delgado – o duodeno. A bílis dissolve as 
gorduras que podem assim ser facilmente digeridas pelos 
sucos digestivos segregados pelo pâncreas e pelo intes-
tino. As enzimas existentes nestes sucos digestivos que-
bram as gorduras em ácidos gordos e glicerol, as proteí-
nas em aminoácidos e os hidratos de carbono em glucose. 
Todas estas moléculas são absorvidas ao longo do intes-
tino delgado, pelos milhões de vilosidades que existem na 
superfície das suas paredes. 

As fibras não são absorvidas pelo intestino delgado, pelo 
que continuam o seu caminho até ao intestino grosso, jun-
tamente com a água e outros produtos não digeridos, for-
mando o quilo. A água é então absorvida e tudo o que não 
é necessário ao organismo é encaminhado para o reto e ex-
pulso do corpo.

Saber mais

Muitas vezes sentimo-nos ensonados depois de uma boa 
refeição, e a ideia de uma sesta vem-nos logo à cabeça. 
A sonolência durante a digestão acontece mais frequen-
temente quando ingerimos alimentos ricos em proteínas, 
como a carne, peixe e ovos. 

Um dos aminoácidos que compõem as proteínas destes 
alimentos é o triptofano, que é usado pelo organismo para 
produzir serotonina. 

Este neurotransmissor atua no cérebro e é responsável 
pela regulação dos ciclos de sono, mas também tem um 
papel importante na regulação do humor e da memória. 
Por outro lado, se também comermos alimentos ricos em 
hidratos de carbono, como massas e batatas, vamos estar 
a contribuir ainda mais para uma sonolência pós-refeição. 
Isto acontece porque a glicose que resulta da digestão dos 
hidratos de carbono vai promover a absorção do triptofano, 
logo contribuindo para uma maior produção de serotonina. 
Alunos sonolentos na sala de aula? A culpa é da serotoni-
na!
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dEpoIS da vISIta

PESQUISA  +  DISCUSSÃO

O sucesso de uma ida à casa de banho depende muito 
do nosso tipo de alimentação. Quando comemos mal ou 
fora de horas já sabemos que vamos ser brindados com 
uma prisão de ventre… Uma coisa é certa: a falta de fibras 
na nossa dieta tem uma grande responsabilidade nesta 
revolta dos intestinos.

Materiais

•	 Folhas	de	ementa	de	pequeno-almoço	e	jantar	já	preenchidas	 
	 durante	a	atividade	“Alimentação	saudável”

•	 Roda	da	alimentação	mediterrânica	(Anexo	2)

•	 Tabela	para	registar	os	conteúdos	de	açúcar	e	fibras	em	cereais	 
	 de	pequeno-almoço	(Anexo	3)

•	 Lápis	e	borracha

Procedimento

Primeira parte:

1. Discutir com toda a turma o que deverá ser uma alimentação  
	 saudável	rica	em	fibras	(pode	usar	a	roda	da	alimentação	 
	 mediterrânica	do	Anexo	2);

2. Dividir a turma em grupos de quatro alunos cada e distribuir pelos  
	 grupos	as	ementas	criadas	na	atividade	“Alimentação	saudável”	 
	 (se	não	fez	a	atividade	“Alimentação	saudável”,	deverá	fazer	os	 
	 passos	de	3	a	7	e	só	depois	começar	esta	atividade);

3. Pedir aos grupos para corrigirem as ementas, se necessário,  
	 para	que	estas	se	tornem	mais	ricas	em	fibras,	de	acordo	com	 
 o que foi discutido;

4. Pedir aos grupos para partilharem as alterações feitas  
 às ementas e promover a discussão entre todos;

5. Criar uma ementa alternativa para a cafetaria da escola,  
	 considerando	uma	dieta	rica	em	fibras;

6. Promover na escola uma discussão sobre a nova ementa  
	 baseada	numa	dieta	rica	em	fibras,	com	vista	à	sua	 
 implementação na cafetaria.

Segunda parte:

1. Pedir aos alunos para trazerem de casa caixas de cereais de  
	 pequeno-almoço,	para	terem	em	sala	de	aula	cerca	de	8	a	10	 
 marcas diferentes;

2. Pedir aos alunos para, em grupo, analisarem o rótulo de  
 ingredientes dos cereais e procurarem as concentrações de  
	 açúcar	e	de	fibra;

3. Promover a discussão entre todos sobre a concentração destes  
	 ingredientes	e	a	importância	de	cada	um	deles	para	a	nossa	 
	 saúde;

4.	 Preencher	em	conjunto	a	tabela	do	Anexo	3,	de	acordo	com	 
 a informação nutricional que cada grupo de alunos recolheu  
 das caixas de cereais;

5. Discutir com os alunos sobre que cereais podem ser consumidos,  
	 para	obter	a	fibra	necessária	sem	aumentar	a	quantidade	de	 
	 açúcar	ingerido.

Questões

•	 Qual	é	a	função	das	fibras	alimentares	na	digestão?

•	 Por	que	é	importante	ter	uma	alimentação	rica	em	fibras?

•	 Quais	são	os	alimentos	mais	ricos	em	fibras?

1. Mais fibra!

https://academia.cienciaviva.pt/recursos/recurso.php?id_recurso=40
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discussão da atividade

As fibras alimentares são hidratos de carbono mas, ao con-
trário do que acontece, por exemplo, com o amido, não são 
digeridas no intestino delgado. Como consequência, vão ter 
um papel importante a promover um maior processamen-
to dos alimentos através da pressão que exercem nas pa-
redes do intestino. Também ajudam as bactérias a produzir 
vitaminas e ácidos gordos. 

Há dois tipos de fibras alimentares: solúveis e insolúveis. 
As fibras solúveis encontram-se principalmente nos frutos, 
hortícolas, leguminosas e alguns cereais, enquanto as fi-
bras insolúveis encontram-se principalmente nas hortíco-
las e cereais integrais. 

As fibras solúveis dissolvem-se na água formando uma 
substância gelatinosa que torna os alimentos mais macios 
e fáceis de digerir. As fibras insolúveis absorvem água ao 
longo da digestão, aumentando o volume dos alimentos e 
promovendo movimentos mais agitados nas paredes do in-
testino, o que facilita a passagem pelo trato digestivo e re-
duz a prisão de ventre.

Atualmente recomenda-se que um adulto ingira cerca de 
30 g de fibras alimentares por dia. Este valor pode ser atin-
gido facilmente seguindo as seguintes regras:

• Trocar o pão branco por pão de mistura ou integral;

• Aumentar o consumo de massas e arroz integrais;

• Consumir cereais de pequeno-almoço ricos em fibra  
 e com baixo teor de açúcar;

• Consumir frutos secos sem sal;

• Aumentar o consumo de fruta às refeições  
 e entre refeições;

• Consumir sopas ricas em hortícolas e leguminosas;

• Aumentar o consumo de saladas.

 

Saber mais

Ainda que nos esforcemos para ter uma dieta rica em fi-
bras, por vezes não nos escapamos da prisão de ventre. É 
o que acontece quando viajamos ou vamos de férias. Em 
viagem, é frequente não conseguirmos ir à casa de banho 
às horas habituais, ou porque andamos a correr de um lado 
para o outro ou porque estamos ‘presos’ num carro ou num 
avião sem nos conseguirmos mexer. 

Os nossos intestinos e as bactérias residentes não gos-
tam destas mudanças de hábitos, ainda que temporárias 
e perfeitamente justificadas. As novas mudanças são 
memorizadas pelos nervos e músculos, o que torna ain-
da mais difícil voltar à rotina habitual quando finalmente a 
viagem acaba. Isto já para não falar do stresse tantas ve-
zes associado às viagens, que desequilibram logo o nosso 
‘segundo cérebro’ e consequentemente as nossas rotinas 
fisiológicas. Se deixamos passar uma ou duas idas à casa 
de banho durante a viagem, os alimentos vão ficando ‘em 
lista de espera’ e a água vai sendo absorvida, o que pode 
dificultar ainda mais uma ida com sucesso à casa de ba-
nho. Uma solução para este problema é beber muita água 
durante a viagem e fazer uns lanches ricos em frutos e ve-
getais.
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ATIVIDADE PRÁTICA  +  DISCUSSÃO

A digestão dos alimentos começa logo na boca, com a 
ação mecânica dos dentes e a ação química das enzimas 
existentes na saliva. Uma dessas enzimas, a amilase 
salivar, catalisa a reação de hidrólise (degradação) do 
amido, que está presente em alimentos como o pão, 
batatas, massas e arroz. Como poderemos ver esta 
enzima em ação?

Materiais

•	 2	copos	transparentes

•	 Água

•	 Tintura	de	iodo

•	 Farinha	Maizena	(amido)

•	 Saliva

•	 Colheres

•	 Etiquetas

Procedimento

1. Encher	2	copos	transparentes	com	150	ml	de	água	cada	um;

2. Colocar uma etiqueta em cada copo:  
	 A.	água + amido	 				B.	água + amido + saliva

3.	Diluir	1	colher	de	chá	de	farinha	Maizena	(amido)	em	cada	copo	 
 e misturar bem;

4.	Deitar	saliva	no	copo	com	a	etiqueta	B	(um	dos	alunos	pode	 
	 voluntariar-se	para	o	fazer);

5.	Misturar	bem	(não	usar	as	mesmas	colheres	em	copos	diferentes,	 
	 para	não	haver	contaminação	cruzada);

6.	Esperar	cerca	de	10	minutos	e	registar	a	cor	de	cada	solução;

7.	Colocar	5	gotas	de	tintura	de	iodo	em	cada	copo	e	misturar	bem;

8.	Esperar	cerca	de	10	minutos	e	registar	novamente	a	cor	de	cada	 
 solução.

Questões

•	 Qual	é	a	função	da	saliva	na	digestão?

•	 Qual	é	a	função	do	iodo	na	experiência?

•	 O	que	acontece	quando	a	saliva	é	adicionada	a	uma	 
	 das	soluções?

discussão da atividade

A farinha Maizena é amido de milho, usada nesta atividade 
por ser um produto de fácil acesso para simular a digestão 
enzimática do amido na boca. A tintura de iodo, facilmente 
encontrada à venda em farmácias, é usada porque o iodo 
reage com as moléculas de amilose presentes no amido, 
mudando de cor para azul. 

Quando a saliva é adicionada ao copo B, a amilase salivar 
vai degradar o amido presente na solução. Quando é adi-
cionada tintura de iodo, vai haver pouco ou nenhum amido 
para reagir com o iodo, pelo que a solução não mudará de 
cor ou ficará com um azul muito ténue.

Nesta experiência estamos a estudar o efeito da enzima 
amilase, presente na saliva, sobre o amido, presente na fa-
rinha Maizena. Assim, todos os restantes fatores da expe-
riência devem estar às mesmas condições: os copos de-
vem estar expostos à mesma temperatura e luminosidade, 
e devem ter o mesmo volume de água e a mesma quantida-
de de tintura de iodo, para termos a certeza que as reações 
observadas se devem unicamente à presença da enzima 
amilase. Numa experiência é importante ter também o con-
trolo, para ter a certeza que os resultados que obtemos se 
devem unicamente à ação do que estamos a estudar (neste 
caso a reação da amilase com o amido). Para tal, podemos 
ter mais um copo com água + saliva (nas mesmas concen-
trações dos copos A e B), para ver se o efeito que se observa 
no copo B se deve realmente à ação da saliva sobre o ami-
do, e não a alguma reação da saliva na presença de água.

Saber mais

Todas as enzimas têm uma temperatura ótima, ou seja, a 
temperatura a que funcionam melhor. A enzima amilase 
salivar, presente na nossa saliva, tem a temperatura ótima 
de cerca de 37ºC, que é a temperatura do nosso corpo. A 
temperaturas abaixo ou acima de 37ºC a amilase não é tão 
eficiente, e a partir de um certo valor de temperatura eleva-
da, deixa de degradar o amido porque sofre desnaturação 
(perde a sua estrutura tridimensional).

A experiência pode ser repetida, desta vez aquecendo a sa-
liva antes de a juntar ao copo B, para ver o efeito da tempe-
ratura na ação da enzima sobre o amido. Como a amilase 
não é tão eficiente a temperaturas elevadas, não vai haver 
tanto amido degradado e como tal a solução vai ficar azul 
quando se juntar a tintura de iodo.

2. Saliva em ação
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JOGO  +  DISCUSSÃO

No nosso corpo temos milhares de milhões de 
microrganismos, que incluem bactérias, fungos e vírus. 
O nosso sistema digestivo está repleto destes seres 
microscópicos que melhoram a nossa digestão mas 
também o nosso sistema imunitário, e até o nosso 
comportamento. Como podemos conhecer melhor estes 
nossos ‘companheiros para a vida?

Atividade adaptada do plano de aula “Which microbe are you?  
Human microbiome edition”, desenvolvido pela American Society  
for Microbiology

Materiais

•	 Chave	dicotómica	(Anexo	4)

•	 Folha	de	resposta	(Anexo	4)

•	 BI	das	bactérias	(Anexo	5)

Procedimento

1. Discutir com os alunos o que são os microrganismos e quando  
 são benéficos e prejudiciais, de acordo com o explorado na  
 exposição;

2.	Discutir	com	os	alunos	a	presença	e	importância	dos	 
 microrganismos intestinais;

3. Explicar aos alunos que vão fazer um ‘teste de personalidade  
 microbiana’;

4. Distribuir pelos alunos a chave dicotómica de microrganismos  
	 intestinais	e	a	folha	de	resposta	(Anexo	4);

5. Explicar sucintamente aos alunos como funciona uma chave  
 dicotómica;

6. Pedir aos alunos para, individualmente, selecionarem  
 as afirmações com que mais se identificam na chave 
dicotómica,  
	 registando-as	na	folha	de	resposta,	até	chegarem	ao	nome	 
 do microrganismo;

7. Pedir aos alunos que tiveram o mesmo resultado no ‘teste  
 de personalidade’ microbiana para se agruparem;

8.	Distribuir	pelos	grupos	o	BI	das	bactérias	(Anexo	5);

9. Em	cada	grupo	pedir	a	um	porta-voz	para	ler	em	voz	alta	 
	 o	BI	da	bactéria	a	que	chegou;

10.	 Se	houver	Bis	de	microrganismos	que	ninguém	selecionou,	 
	 distribui-los	pela	turma	para	serem	também	lidos;

11. Pedir aos alunos para pesquisarem na biblioteca ou em casa  
 mais informações sobre o microrganismo que selecionaram.

Questões

•	 O	que	são	microrganismos?

•	 Que	tipos	de	microrganismos	podem	ser	encontrados	 
	 no	nosso	corpo?

•	 Como	é	que	os	microrganismos	podem	ser	benéficos	para	 
	 a	nossa	saúde?

 

 

3. que microrganismo sou eu?
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discussão da atividade

Os microrganismos podem viver em ambientes muito di-
versificados, e o corpo humano oferece inúmeros habita-
ts para serem colonizados por estes pequenos seres. A 
pele, a boca, e até os pulmões, são exemplos destes habi-
tats, cobertos por milhões de microrganismos. Mas, sem 
dúvida, os intestinos são os recordistas da habitação mi-
crobiana, com 99% dos nossos microrganismos residen-
tes aí instalados. 

Muitas vezes, os microrganismos são classificados de 
três formas, de acordo com o efeito que têm sobre nós: 
parasitas ou patogénicos, quando nos fazem mal; comen-
salistas, quando não nos afetam; e mutualistas, quando 
nos são benéficos. Estas categorias são na realidade mui-
to simplistas, porque os microrganismos podem passar 
de uma categoria para outra, dependendo do hospedei-
ro e do local em que se encontram, entre outros fatores.

O nosso microbiota pode sofrer alterações ao longo do 
tempo, dependendo dos alimentos que ingerimos, do am-
biente em que vivemos, das pessoas e animais com que 
interagimos ou dos medicamentos que tomamos. Estas 
alterações na quantidade e diversidade de microrganis-
mos vai afetar o nosso peso, o nosso humor e até o nos-
so sistema imunitário. Por isso mesmo, em muitas áreas 
da investigação médica, o ser humano é visto como um 
ecossistema. Há apenas uma exceção a esta regra: quan-
do estamos no ventre materno. Durante cerca de 9 me-
ses, estamos completamente isolados dos microrganis-
mos, envolvidos pelo líquido amniótico. É no momento do 
nascimento que o corpo humano é colonizado, a come-
çar logo na passagem pelo canal do parto, e depois pela 
pele da mãe, mas também pelo contacto com os equipa-
mentos hospitalares. Bastam 20 minutos para estes mi-
crorganismos darem origem à próxima geração, mas são 
precisos quase três anos até que a ‘flora intestinal’ esteja 
estabilizada.

Saber mais

A evolução da humanidade, ao longo de mais de 6 mi-
lhões de anos, tem decorrido em paralelo com a evolução 
dos microrganismos que nos habitam. Quais tentilhões 
nas ilhas Galápagos, as bactérias, fungos e outros pe-
quenos organismos foram-se adaptando às diferentes 
condições da nossa pele, boca, nariz e intestinos. Uma 
equipa de investigadores dos EUA identificou recente-
mente microrganismos que deram origem a novas espé-
cies sempre que colonizavam diferentes áreas do corpo 
humano. Por exemplo, um grupo de bactérias do género 
Streptococcus sofreu uma divergência evolutiva recente 
em diferentes regiões da nossa boca. Mais uma vez, tal 
como aconteceu com os tentilhões nas ilhas Galápagos… 
Como resultado, a nossa língua, garganta, amígdalas, 
gengivas e dentes, têm diferentes espécies de bactérias.





Procura o módulo “Alimentar bactérias” e, com a ajuda de alguns colegas, descreve a 
refeição de um dia inteiro, que contenha, no total, pelo menos 30 g de fibra alimentar.

Pequeno-almoço:    

       Total fibras            g

Almoço:

       Total fibras            g

Jantar

       Total fibras            g

Total de fibras:                           g    +                            g    +                            g      =                              g 

3









Marca  
de cereais

Os cereais integrais  
são o principal  
ingrediente?

Quantidade de 
fibras por  
100 g de cereais

Há mais de 2 g de 
fibra por 100 g de 
cereais?

Quantidade de 
açúcar por 100 
g de cereais

Há menos de 8 g  
de açúcar por 100 
g de cereais?

Que cereais posso 
comer com mais  
frequência? 

marcar com um X  
se a resposta for SIM

marcar com um X  
se a resposta for SIM

marcar com um X  
se a resposta for SIM

assinalar os que têm 
3 X







Bi�dobacterium 
bi�dum 
Esta bactéria é uma grande ajuda porque 
produz ácido láctico e ácido acético para 
digerir os alimentos. Também consegue partir 
em pedaços os vegetais mais rijos e eliminar 
bactérias nocivas para o organismo. 
Fora do intestino, pode ser encontrada 
em alimentos lácteos fermentados, como 
os iogurtes.

• Existe dentro 
 do teu intestino

• A parede celular 
 é grossa e forte

• Tem a forma 
 de um feijão
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Bacteroides 
�agilis 
Esta bactéria pode ser tanto útil como 
prejudicial ao corpo humano. Enquanto 
estiver no intestino, é uma grande ajuda 
porque produz químicos que ajudam a digerir 
os açúcares. Mas se vai para outras zonas 
do corpo, pode ser prejudicial.  É também 
resistente a alguns antibióticos, como 
a penicilina.

• Existe dentro 
 do teu intestino

• A parede celular é fina 
 e não muito forte

• Prefere ‘flutuar’ 
 em vez de ‘nadar’
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Enterococcus 
faecalis 
Esta bactéria existe em muitos 
sítios, como os intestinos de outros 
animais, nas plantas, no solo e na 
água, e pode ser tanto benéfica 
como prejudicial. Enquanto está no 
intestino é benéfica, mas se aparecer 
em feridas ou no sistema urinário 
pode causar infeções. 

• Existe dentro 
 do teu intestino

• A parece celular 
 é grossa e forte

• Tem a forma 
 de uma ervilha
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Enterobacter 
cloacae 
Esta bactéria faz parte do microbiota 
intestinal mas pode também viver em muitos 
outros sítios, como a tua pele, a superfície de 
frutos e vegetais e os equipamentos médicos: 
é por isso considerada um microrganismo 
patogénico oportunista. Lavar muito bem 
as mãos é a melhor forma de manter esta 
bactéria sob controlo.

• Existe dentro 
 do teu intestino

• A parece celular é fina 
 e não muito forte

• Nada com a ajuda 
 dos seus flagelos

© Public Health
 Im

ag
e L

ibr
ar

y (
PH

IL
)





Methanobrevibacter 
smithii 

Esta arqueia, forma de vida primitiva diferente 
de uma bactéria, tem um papel muito 
importante no nosso intestino, ao converter 
dióxido de carbono e hidrogénio (produzidos 
por bactérias como E. coli) em metano. 
Este microrganismo pode mesmo influenciar 
o nosso peso, ao alterar a quantidade de 
energia que extraímos dos alimentos.

• Existe dentro 
 do teu intestino

• Produz gás 
 metano

• Não gosta
 de oxigénio
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Escherichia 
coli 
Esta bactéria é geralmente inofensiva, 
e nos intestinos ajuda a absorver os 
nutrientes dos alimentos e produz vitamina K. 
No entanto, algumas variedades são perigosas 
e causadoras de intoxicações alimentares. 
Verdadeiramente versátil, esta bactéria está 
a ser usada na produção de biocombustíveis 
e medicamentos.

• Existe dentro 
 do teu intestino

• Produz gás

• Não consegue 
 passar muito tempo 
 sem oxigénio

© Public Health
 Im

ag
e L

ibr
ar

y (
PH

IL
)









Staphylococcus 
epidermidis 
Esta bactéria é geralmente inofensiva e 
encontra-se frequentemente na tua pele 
e por vezes no teu nariz. No entanto, pode 
formar biofilmes (comunidades estruturadas 
de bactérias, cobertas por uma substância 
que estas segregam) em dispositivos médicos, 
sendo por isso uma grande causadora de 
infeções hospitalares.

• Existe cá fora, 
 na tua pele

• A parede celular 
 é grossa e forte

• Forma cachos 
 de colónias brancas
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Staphylococcus 
aureus 
Esta bactéria é muito conhecida 
por causar infeções estafilocócicas 
se conseguir entrar na corrente 
sanguínea por um corte na pele, 
por exemplo. No entanto, cerca de 
30% das pessoas têm esta bactéria 
na superfície da pele, onde é 
totalmente inofensiva.

• Existe cá fora, 
 na tua pele

• A parede celular 
 é grossa e forte

• Forma cachos 
 de colónias amarelas
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