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SOBRE A ATIVIDADE 
Introdução: A maioria dos tecidos do organismo necessita de oxigênio para          

auxiliar na formação e geração de energia. Por isso, é necessário que            
haja fornecimento contínuo do oxigênio, para que as células         
funcionem normalmente. O sistema respiratório é o responsável por         
esse mecanismo, e é composto por: cavidade nasal, faringe, traqueia,          
brônquios, bronquíolos e alvéolos (SEIXAS, 2019). Durante o        
desenvolvimento desses assuntos mais complexos, torna-se      
importante a utilização de recursos didáticos que estimulem os alunos          
e facilite a assimilação dos processos fisiológicos que ocorrem no seu           
corpo. 

Objetivo: - Identificação dos principais órgãos que compõem o sistema         
respiratório. 

- Levar o aluno a identificar a importância do sistema respiratório e            
suas funções. 

Regras e/ou 
Procedimentos: 

Primeiramente deve ser apresentado um conteúdo teórico,       
desenhadas em quadro as estruturas que compõem o sistema         
respiratório e pontuadas as suas funções. Posterior ao conteúdo         
teórico, deve ser aplicada uma dinâmica que consiste em um sistema           
respiratório desenhado em cartolina e os alunos terão de nomear as           



 

estruturas de acordo com o conteúdo teórico e citar uma função de            
cada estrutura. O desenho pode ser retirado da internet ou de um livro             
didático. Já a maquete está presente no LIFE do Instituto Federal do            
Sul de Minas – Campus Muzambinho, ou pode ser montada.          
Materiais: 3 bexigas, 1 garrafa pet de 2L, mangueira e cola quente.            
Duas bexigas irão representar os pulmões já a outra bexiga foi           
cortada colocada na base da garrafa pet que representa o diafragma,           
a garrafa irá representar a caixa torácica e o cano a faringe, traqueia,             
brônquios. É de grande importância que tudo esteja bem lacrado, pois           
o objetivo é mostrar como o diafragma funciona (diferença de          
pressão). 

Aplicabilidade: A dinâmica pode ser aplicada também em ensino fundamental,         
fazendo adequações mais visuais para que haja maior interação dos          
alunos.  

Pós-Atividade: Ao final podem ser debatidas questões de como acontecem as trocas           
gasosas. Essa aula pode ser utilizada como uma maneira alternativa          
de avaliação, pois após o conteúdo teórico os alunos irão receber o            
desenho esquemático do sistema respiratório, os mesmo terão de         
indicar corretamente as estruturas e apontar uma de suas funções. 
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 Podemos ver nessa imagem os alunos participando da dinâmica, onde 
tiveram de nomear as estruturas e citar uma de suas funções. 



 

  Uma integrante do grupo explicando o conteúdo teórico sobre o 
sistema respiratório. 


