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Introdução 

Os seres humanos, assim como todos os seres vivos, apresentam um ciclo de vida. Ao se 

desenvolver, nosso corpo cresce e passa por mudanças físicas e biológicas perceptíveis. Essas 

mudanças corporais são distinguidas em cinco diferentes fases de vida, que são: primeira 

infância, infância, adolescência, idade adulta e velhice. Cada uma dessas fases possui 

características próprias que a identificam, tais como a dependência de leite materno na 

primeira infância, o amadurecimento pleno do corpo na idade adulta ou a senescência na 

velhice. 

 

Conteúdos 

• Fases do desenvolvimento humano 

• Crescimento e mudanças 

 

Objetivos 

• Perceber as fases de vida dos humanos 

• Identificar as mudanças físicas que ocorrem com o passar dos anos 

 

Papel do professor 

Com o quebra-cabeça serão apresentadas as etapas do desenvolvimento humano e as 

mudanças físicas que ocorrem ao longo do desenvolvimento. O professor pode aproveitar a 

oportunidade para trabalhar a diferenciação de gênero, a comparação entre pessoas de 

diferentes faixas etárias, as mudanças corporais e o que promove essas mudanças. 
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JOGO 

Como jogar 

Divida a turma em grupos e distribua um jogo por grupo. As peças devem ser colocadas sobre 

a mesa e misturadas. Realizar a montagem das peças em suas ordens corretas até conseguir 

completar toda a imagem do quebra-cabeça. 

 

Avaliação 

Utilizando o lúdico como atividade prática de determinados conteúdos, além de obter 

resultados positivos no processo de aprendizagem dos estudantes, o professor poderá 

estimular as diversas formas de expressão, bem como o nível de atenção e concentração na 

realização das atividades. Desta forma, será possível avaliar a coordenação motora, 

construção do raciocínio lógico, liderança, atitudes éticas, noções do seu espaço, e ainda seu 

papel na sociedade. Isso possibilita que o jogo seja empregado como uma ferramenta para 

observar e explorar as habilidades do estudante, contribuindo para sua autoconfiança, 

autonomia, respeito às regras, interação com o grupo, bem como as linguagens: oral, 

artística, corporal, escrita e científica. 

 

Sugestões 

- Crie um painel demonstrando as diferentes fases de desenvolvimento humano. Explore as 

características físicas, os gostos, as preferências, as facilidades e as dificuldades que surgem 

em cada fase. 

- Faça um painel tendo como tema o ciclo de vida de outros seres vivos. Anexe-o ao lado do 

painel contendo o clico de vida dos humanos e levante pontos semelhantes dos ciclos em 

exposição. Para auxiliá-los nesta atividade você poderá utilizar os Jogos Quebra-Cabeça Fases 

da Galinha, Fases do Sapo e Fases da Borboleta. 

- Solicite que tragam fotos de seus irmãos, pais e avós, para que seja montado um quadro 

comparativo das características físicas de cada membro da família de cada estudante. 

 


