AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERES HUMANOS
FICHA DE INFORMAÇÕES
Nome da Fase de desenvolvimento:

Quais são as características das pessoas nesta etapa da vida? (faixa
etária, atividades que consegue fazer, como se comporta, onde vive,
como é a aparência, etc.)

O que não se pode ou não consegue fazer nesta etapa?

TEXTO DE APOIO
ETAPA DE DESENVOLVIMENTO: PERÍODO GESTACIONAL
A vida de um ser humano começa dentro do corpo materno. Dentro do
corpo da mãe ocorre um encontro entre uma célula doada pelo pai e uma célula
doada pela mãe. Deste encontro, surge um “ovo”, que é chamado de zigoto. O ovo
começa a passar por diversas transformações, nesta etapa o ovo está dentro de um
órgão chamado de útero.
Com as transformações sofridas pelo “ovo”, são formados os primeiros
órgãos do novo ser, estruturas como o coração, olhos, boca, nariz, braços, pernas e
outros órgãos e estruturas e o novo ser começa a ter aparência de ser humano.
Durante o período de desenvolvimento gestacional, que dura entre 38 e 40
semanas ou 9 meses, o bebê fica dentro do útero, um órgão alojado dentro da
barriga da mãe. Em volta do bebê há uma bolsa protetora, chamada de placenta, a
placenta possui uma estrutura chamada de cordão umbilical, que se conecta com o
bebê. Essas estruturas são responsáveis em levar alimentos e oxigênio para o novo
ser.
No final do período gestacional, ocorre o nascimento do bebê e inicia-se uma
nova fase de desenvolvimento, a infância.
Fonte:http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2011/10/conheca-todas-as-etapas-dedesenvolvimento-do-bebe

TEXTO DE APOIO
ETAPA DE DESENVOLVIMENTO: INFÂNCIA
A infância é uma fase que compreende desde o primeiro dia de nascimento
até aproximadamente os onze anos de idade.
Nas primeiras semanas após o nascimento, os bebês precisam de muitos
cuidados, pois não conseguem falar ou andar, sua única comunicação é através do
choro que sinaliza aos pais ou responsáveis que o bebê precisa de algo. Com o
passar dos meses, a comunicação entre a criança e o mundo já se torna mais fácil,
assim é possível reconhecer muitos sinais, como os de dor, o de fome, etc.
Após algum tempo, as crianças já são capazes de falar, andar, comer
sozinhas, brincar com outras crianças e realizar tarefas simples, como arrumar o
quarto e ir para escola. Mas, apesar de realizarem muitas atividades, ainda
dependem dos pais ou responsáveis para viver.
Por volta dos onze anos, a criança entra em um processo chamado de
puberdade, ela marca o início da próxima fase do desenvolvimento humano, a
adolescência.
Fonte:https://escolakids.uol.com.br/as-fases-da-vida.htm

http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/lefam/15_Compreendendo_a_infancia.pdf

TEXTO DE APOIO
FASE DE DESENVOLVIMENTO: ADOLESCÊNCIA
A adolescência é uma fase intermediária, entre a infância e a vida adulta,
começa por volta dos 11 anos e vai até aproximadamente 20 anos de idade.
Nesta fase o corpo começa a produzir substâncias que desencadeiam
diversas transformações no corpo de meninos e meninas, as transformações
ocorrem para preparar o corpo do ser humano para a fase de reprodução,
chamamos esse período de transformações de puberdade.
Pode-se observar diversas mudanças nos meninos e nas meninas, como por
exemplo: aparecimento de pelos pubianos e nas axilas, crescimento dos órgãos
sexuais, aparecimento de seios e aumento dos quadris nas meninas, nos meninos
pode-se notar o engrossamento da voz, entre outras mudanças. No final da
adolescência, o corpo dos meninos e das meninas já completaram o seu
desenvolvimento para a vida adulta.
Além de transformações físicas, tanto meninos quanto meninas passam por
muitas situações novas e que não ocorria na infância. É geralmente nesta fase que
surgem os primeiros namoros, o primeiro emprego e também o ingresso dos
adolescentes na faculdade.
Fonte: https://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/adolescencia.htm
https://escolakids.uol.com.br/as-fases-da-vida.htm

TEXTO DE APOIO
FASE DE DESENVOLVIMENTO: ADULTA
A vida adulta inicia-se por volta dos 21 anos de idade e vai até
aproximadamente os 60.
Geralmente nesta fase, há a escolha de uma profissão e a entrada para o
mercado de trabalho, o que leva a poder se sustentar sozinho e não depender mais
de seus pais ou responsáveis, isso tornará o ser humano mais responsável e
também mais atento com relação aos seus atos.
De modo geral, os seres humanos nesta fase se tornam mais independentes,
muitos se casam, geram novos indivíduos (filhos) e se tornam pessoas mais
preocupadas com o bem estar familiar (existem exceções, onde as pessoas optam
em não casar ou constituir famílias). O compromisso com o trabalho é grande, pois
é dele que vem o dinheiro para a alimentação, moradia, saúde, lazer, etc.
Conforme os anos passam, o corpo também começa a envelhecer, surgem
rugas e as pessoas podem começar a apresentar alguns problemas de saúde.
Fonte: https://www.colegioweb.com.br/biologia/fases-da-vida.html

https://escolakids.uol.com.br/as-fases-da-vida.htm

TEXTO DE APOIO
FASE DE DESENVOLVIMENTO: VELHICE (ou terceira idade)
Após os 60 anos ou mais, os seres humanos começam a envelhecer, muitos
começam a apresentar cabelos brancos, pele mais enrugada e uma grande
experiência de vida para ensinar muitas coisas a outras pessoas.
É nesta fase que os problemas de saúde são mais comuns e as pessoas
começam a parar de trabalhar, porém continuam fazendo muitas coisas e
aproveitam para cuidar dos netos, trabalhar em outras áreas, viajar, fazer esportes,
dançar, entre outras atividades. Outros, optam por continuar trabalhando em seus
empregos e se mantém ativos na profissão durante muitos anos.
O envelhecimento do corpo é algo natural e que ocorre com todos os seres
vivos do planeta, nesta etapa o indivíduo já passou por todas as outras fases da
vida, muitos já produziram descendentes (filhos) e possuem netos e o seu ciclo de
vida começa a chegar ao fim.
Fonte:

https://www.colegioweb.com.br/biologia/fases-da-vida.html
https://escolakids.uol.com.br/as-fases-da-vida.htm

PALAVRAS PARA A SOCIALIZAÇÃO

PALAVRAS PARA A SOCIALIZAÇÃO

PALAVRAS PARA A SOCIALIZAÇÃO

PALAVRAS PARA A SOCIALIZAÇÃO

PALAVRAS PARA A SOCIALIZAÇÃO

