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ATIVIDADE 44 

O PARTO 

Depois de aproximadamente nove meses, cerca de 40 semanas após o ato da fecundação, o feto 

já se desenvolveu e está pronto para viver no ambiente externo ao útero materno, que não tem 

mais condições de mantê-lo e protegê-lo. Está na hora de nascer. 

De modo geral, a hora do parto é cercada de muita expectativa, ansiedade e até medo, o que 

acarreta numa grande excitação da gestante principalmente daquela que está dando à luz o seu 

primeiro filho. 

Durante a gravidez, a gestante deve fazer o acompanhamento pré-natal em postos de saúde, 

hospitais etc. O ginecologista/ obstetra dará orientações corretas que ajudarão a acompanhar e 

perceber os sinais que precedem a hora do parto, o nascimento do bebê (contrações regulares do 

útero, rompimento da “bolsa d’água”, muco ou pequena quantidade de sangue expelida pela vagina, 

etc.). O médico também informará qual o tipo de parto mais indicado para a gestante. 

PARTO "NORMAL" OU "NATURAL" 

O trabalho de parto geralmente inicia quando o desenvolvimento do feto está completo. 

Determinados hormônios da mãe estimulam o útero a se contrair, até expulsar o bebê. 

Essas contrações provocam a dilatação do colo do útero. O colo do útero, ou colo uterino, é a parte 

do útero que se comunica com a vagina. A sua posição é no fundo do canal vaginal. No momento 

do parto, é essa porção que dilata, dando passagem ao feto nascer. Por isso a vagina também é 

chamada de canal de parto. Na maioria dos casos, nas últimas semanas de gestação o bebê se 

vira, colocando a cabeça na parte mais larga da pélvis da mãe. A cabeça se apresenta, assim, em 

primeiro lugar, o que facilita o parto. 

 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 
– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 
– NOME DO PROFESSOR; 
– ATIVIDADE IMPRESSA E ONLINE: LER O TEXTO ABAIXO E REALIZAR AS ATIVIDADES PROPOSTAS DO 
LIVRO DIDÁTICO. 



CESARIANA 

A cesariana é um procedimento cirúrgico com anestesia, em que se faz uma incisão (corte) 

horizontal, na barriga da mãe, alguns centímetros abaixo do umbigo. Por meio dele, retiram-se o 

bebê e a placenta. 

A cesariana é indicada especialmente quando o bebê não está em posição favorável; quando ele 

está sofrendo; quando não há dilatação do colo do útero; se a mãe está correndo o risco; se é 

hipertensa. Como os demais tipos de cirurgia, não deve ser uma prática indiscriminada, feita sem 

necessidade ou orientação médica. 

 

"Parto" em Só Biologia. Virtuous Tecnologia da Informação, 2008-2020. Consultado em 22/11/2020 às 
08:24. Disponível na Internet em https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/reproducao3.php 

ATIVIDADE 43 

Agora, abra seu livro de Ciências – Aprender Juntos 5º ano na Unidade 9. Leia com atenção a 

página 123, após realize o exercício proposto. (Desconsiderar a troca de informações com os 

colegas) 

ATIVIDADE 44 

Pegue seu livro de Ciências – Aprender Juntos 5º ano e abra na Unidade 9. Realize os exercícios 

das páginas 126 a 127. 

 


