
Nome:__________________________________________            Data: __ /__ /__ 

Medindo o (gigante!) Sistema Digestório 

Introdução 

Você sente fome porque o seu cérebro recebe sinais de que suas células precisam de energia. Mas comer é 

apenas o começo da história, o seu organismo tem que transformar o alimento em algo que possa ser 

usado. O Sistema Digestório é um grupo de órgãos que trabalham juntos para digerir a comida e permitir 

que o corpo a use. 

Veja a figura do seu Sistema Digestivo ao lado. 

Esse Sistema contém muitas partes que estão 

dobradas dentro do seu corpo. Se fôssemos tirá-

lo do seu corpo e distribui-lo sobre uma mesa, 

você se surpreenderia com o tamnho. Nesta aula 

prática vamos fazer modelos do Sistema 

Digestivo medindo e cortando fios de lã e depois 

amarrando todos juntos. 

Materiais 

Fita Métrica 

Lã (nas cores azul, vermelho, verde, amarelo e 

roxo) 

Tesoura 

Diagrama do Sistema Digestivo  

 

 

 

 

Procedimento 

A) A digestão começa na boca, então meça e corte um pedaço de lã vermelha do tamanho da sua boca 

(você pode fazer isso esticando o fio a partir da frente dos seus lábios até o fim da sua maxila na 

bochecha). Anote o comprimento (cm) na tabela de dados. 

B) O esôfago é um tubo que conecta a boca ao estômago. Meça e corte uma parte de fio azul para o seu 

esôfago (meça da sua boca até o início da caixa torácica). Amarre o esôfago azul à boca vermelha. Anote o 

comprimento da parte azul na tabela. 

C) No estômago, os sucos gástricos quebram o alimento sólido transformando-o em líquido. Descubra o 

comprimento do seu estômago espalhando os dedos na mão aberta medindo a linha reta a partir do 

polegar até o dedo mínimo. Meça e corte um pedaço de fio verde desse tamanho, amarre no esôfago azul 

e anote a medida do estômago na tabela. 

D) O intestino delgado é a parte mais longa do Sistema Digestivo. Ele fica dobrado dentro do abdômem e 

continua a digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. Meça toda a altura do seu corpo e 



multiplique esse número por quatro. Use o fio de lã amarelo para representar essa medida, anote o 

comprimento e amarre ao estômago. 

E) Por último está o intestino grosso. Ele é muito mais largo que o intestino delgado, mas é mais curto. Ele 

é aproximadamente do tamanho da altura do seu corpo. Material não digerido pelo instestino delgado 

segue para o intestino grosso antes de ser excretado. Use o fio roxo para representar o comprimento do 

seu intestino grosso. Anote o comprimento na tabela e amarre o fio roxo ao fio amarelo. 

F) Etiquete cada parte do Sistema Digestório com fita crepe, conforme o seu professor mostrar. 

 

Resultados 

ÓRGÃO DIGESTIVO COMPRIMENTO (cm) 

Boca  

Esôfago  

Estômago  

Intestino Delgado  

Intestino Grosso  

 

Análise 

1.Qual o comprimento total do seu Sistema Digestivo?  

 

2.Por que você acha que o seu Sistema Digestivo é tão longo? 

 

 

 

3.Leia novamente o procedimento. Quais são as funções de cada órgão? 
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