EXPLORATÓRIO

ONLINE

EM FORMA COM A CIÊNCIA
Uma viagem pelo corpo humano

1º Ciclo do Ensino Básico
Uma viagem ao corpo humano é a proposta desta sessão que incentiva a explorar, a questionar e a
interagir, levando à descoberta da ciência do nosso corpo.
Percorrendo a exposição Em Forma com a Ciência numa visita interativa, os alunos são desaﬁados a
explorar os sistemas musculoesquelético, circulatório, digestivo, respiratório e tegumentar e a
descodiﬁcar as suas funções através de jogos didáticos, experiências interativas e atividades
práticas que realizam também a partir da sala de aula.
Tum-tum, tum-tum,... Já se ouve o bater do coração. Estão online?! Venham daí!
Corpo humano; órgãos; sistemas; digestão; circulação; respiração; esqueleto; músculos; pele; funções vitais.
45 minutos

2º Ciclo do Ensino Básico
O corpo humano não é incrível?! Desde os sistemas complexos que regulam o seu funcionamento,
até às inúmeras formas como interage com o meio envolvente, existem tantos assuntos fascinantes
para explorar! Através de uma viagem pelos sistemas circulatório, digestivo, respiratório e
tegumentar serão realizadas experiências interativas na exposição Em Forma com a Ciência que dão
suporte às atividades e desaﬁos para descobrir a ciência do nosso corpo. Com destaque para a sua
anatomia e funções, e para aspetos relacionados com a saúde e o bem estar, são exploradas
diferentes temáticas no âmbito das Ciências Naturais e da literacia em saúde.
Estão online?! Venham daí fazer esta viagem connosco!
Morfologia; corpo humano; órgãos; funções; sistema digestivo; nutrientes; sistema circulatório; coração;
veias; artérias; sangue; sistema respiratório; trocas gasosas; sistema tegumentar; pele; higiene; proteção;
microrganismos.
45 minutos
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EM FORMA COM A CIÊNCIA
Uma viagem pelo corpo humano

3.º Ciclo do Ensino Básico
O corpo humano é uma máquina fascinante e ao compreendermos a complexidade dos seus
sistemas e adquirirmos um conhecimento integrado do seu funcionamento conseguimos tomar
decisões sobre como viver com melhor qualidade de vida.
Nesta sessão interativa que tem como palco a Exposição Em Forma com a Ciência, propomos que os
alunos assumam a função de investigadores dos sistemas reprodutor, cárdio-respiratório e
neuro-hormonal estimulando-os a recorrer à tecnologia, a reﬂetir criticamente e a tomar decisões
que promovam o equilíbrio e o bem-estar, através da interação com os módulos da exposição e da
realização de experiências práticas.
Corpo humano; ciência e tecnologia; saúde;
reprodutor; hereditariedade.

sistema cárdio-respiratório; sistema nervoso; sistema

45 minutos

Para mais informações e para agendar a sua sessão, entre em contacto connosco:
visitas@exploratorio.pt | 239 703 897
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