
CIÊNCIAS 

 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

O Sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas: 

- Coração: órgão rico em músculos que se movimentam involuntariamente, ou 

seja, sem depender da nossa vontade. Ele fica entre o pulmão direito e o 

esquerdo, abaixo das costelas. 

- Vasos sanguíneos: são estruturas em forma de tubo, flexíveis: as artérias, 

veias e vasos capilares. 

Circulação é o nome dado à movimentação do sangue pelos vasos 

sanguíneos, impulsionada pelas batidas do coração. Quando os músculos do 

coração se relaxam, falamos que ocorreu a diástole; e quando seus músculos 

se contraem, sístole. 

Na circulação sanguínea, o sangue rico em gás carbônico passa do coração 

para os pulmões, por meio das artérias pulmonares. Lá, ele se oxigena, e 

depois retorna ao coração dentro das veias pulmonares. 

 

 
Uma das tarefas do sistema cardiovascular 

Depois, esse sangue já oxigenado vai do coração para as diversas partes do 

corpo. Ele leva oxigênio para as células, e retira delas o gás carbônico, 

retornando ao coração. Após esse momento, ele completa o ciclo, retornando 

novamente aos pulmões. 

https://escolakids.uol.com.br/pulmao.htm
https://escolakids.uol.com.br/arterias-veias-capilares.htm
https://escolakids.uol.com.br/arterias-veias-capilares.htm
https://escolakids.uol.com.br/coracao.htm


Esse sangue oxigenado vai para outras regiões do corpo por meio das 

artérias. Elas estão ligadas aos capilares, que são vasos bem finos, 

responsáveis por levar oxigênio e nutrientes às células, recolhendo delas o gás 

carbônico e as substâncias tóxicas. 

Os capilares também estão ligados às veias. Assim, o sangue rico em gás 

carbônico e substâncias tóxicas passam deles para as veias, indo para o 

coração – para depois serem direcionados aos pulmões. 

Dessa forma, podemos entender que: 

- As artérias levam o sangue do coração para outras regiões do corpo; 

- As veias levam o sangue de volta para o coração; 

- Os vasos capilares unem as veias às artérias e transportam nutrientes e 

oxigênio às células, retirando dali gás carbônico e substâncias tóxicas. 

Chamamos de pequena circulação, ou circulação pulmonar, quando o sangue, 

rico em gás carbônico, passa do coração para os pulmões, se oxigena, e 

depois retorna ao coração. 

A grande circulação, ou circulação sistêmica, caracteriza o trajeto do sangue, já 

oxigenado, do coração para as diversas partes do corpo, posteriormente 

retornando ao coração. 

 

 
Grande e pequena circulação sanguínea: tarefa do sistema cardiovascular 

https://escolakids.uol.com.br/sangue.htm
https://escolakids.uol.com.br/corpo-humano.htm


 

Principais componentes do sistema cardiovascular: coração e vasos 

sanguíneos. 

FONTE: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/circulacao-sanguinea.htm 

 

SUGESTÃO DE VÍDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5L5oGsWaxA 

 

ATIVIDADES 

 

1) DEFINA: 

 

a) Coração 

 

b) Vasos sanguíneos 

 

c) Circulação 

 

2) Como funciona o processo da circulação sanguínea? 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/circulacao-sanguinea.htm
https://www.youtube.com/watch?v=j5L5oGsWaxA

