


Pelo 
Professor
Couves

Olá!
O Estudo do Meio é sempre mais fácil 

com o Bando das Cavernas!
Corpo Humano, Geografi a, História de Portugal e mais. 

Aqui recorda-se o essencial ainda mais rápido do que o Menir 
devora hambúrgueres de tartaruga-do-lodo. 

Com este livro auxiliar vais ver que fi cas sempre um passo 
à frente do Bando dos Que Têm a Mania Que São Bons.  

Junta-te ao Bando das Cavernas  
e vem aprender connosco!



O Esqueleto Cinco Sentidos

A Pele

Os Músculos

Crânio
Maxilar

Omoplata Clavícula

Esterno

Úmero
Costelas

Coluna
Vertebral

Rádio Pélvis

Falanges das 
mãos

Fémur
Rótula
Perónio

Tíbia
Falanges dos 

pés

É assim que se chama ao conjunto de todos os ossos no 
nosso corpo.  Tem como funções sustentar e dar forma ao 
corpo, bem como proteger os órgãos internos. Quando nasce, 
cada ser humano tem 300 ossos, mas depois alguns fundem-se e,  
na idade adulta, são 206 os que compõem o esqueleto.
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Situados por baixo da pele, 
os músculos são órgãos 
flexíveis que permitem  
o movimento do corpo. 
Existem dois tipos: os músculos 
voluntários, que conseguimos 
controlar; e os músculos involuntários, aqueles cujos  
movimentos não conseguimos controlar.

Todos temos músculos, 
mas se for para carregar 
algo pesado só a mim é  
que pedem!

Reveste todo o corpo e é considerado o 
maior e mais pesado órgão.  Tem várias funções, 
como proteger das ameaças externas e regular  
a temperatura. Contém terminações nervosas,  
o que possibilita, por exemplo, o sentido do tato.

É constituída, essencialmente, por duas camadas:  
a exterior, apelidada de epiderme; e a interior, 
chamada de derme.

São cinco os principais sentidos do ser humano.

Visão Audição Olfato Paladar Tato



Sistema DigestivoSistema Circulatório

O coração bombeia o sangue, 
fazendo com que percorra 
todo o corpo, sem nunca parar, 
através dos vasos sanguíneos 
(artérias, veias e capilares)  
e passando pelos pulmões. 

O sangue corre primeiro pelas 
artérias, carregando nutrientes 
e oxigénio a todas as partes do 
corpo, regressando depois pelas 
veias. 

Além de oxigenar o sangue,  
os pulmões retiram da circulação 
o excesso de dióxido de carbono 
de que não precisamos.

Capilar é um vaso 
sanguíneo com forma 
de pequeníssimos 
tubos. Distribuem e 
recolhem o sangue 
nas células.




