
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Garrafão de plástico de 5 litros; 

• Tubo de borracha; 

• Bacia de plástico; 

• Caneta de acetato; 

• Copo de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

Ano letivo 2016/2017 

3º Ano  

 

 

 

Material 

 

 

Vamos expirar! 

     Ao respirarmos ocorrem dois 

movimentos:  

- a inspiração (entrada de ar nos 

pulmões); 

- a expiração (saída de ar dos pulmões). 

     É a função respiratória que retira do 

ar o oxigénio que o nosso corpo 

necessita. 



 

1. Com a juda de um copo de medida, despeja meio litro (0,5l) 

de água no garrafão. 

2. Marca o nível da água no garrafão, com o marcador. 

3. Repete os 1º e 2º passos sucessivamente, até encheres 

totalmente o garrafão.  

4. Enche aproximadamente metade da bacia com água. 

5. Coloca a tampa no garrafão e mergulha o gargalo na bacia. 

6. Mantendo o gargalo do garrafão na água da bacia, com a 

ajuda de um colega, retira a tampa e introduz uma 

extremidade do tubo de borracha no interior do garrafão. 

7. Inspira profundamente, coloca a boca na outra 

extremidade do tubo e expira todo o ar possível.  

8. Depois de expirares, tapa imediatamente a extremidade do 

tubo com o dedo. 

9. Verifica o nível da água dentro do garrafão e regista a 

quantidade de ar que entrou. 

10. Desinfeta o tubo e pede a alguns colegas que repitam a 

experiência. 

 

 

 

 

Procedimento 



 

 

Copia a tabela seguinte para a folha de registo. 

 

 

 

 

Copia a frase seguinte para a folha de registo. 

A quantidade máxima de ar que conseguimos expirar de uma só 

vez _________________ de pessoa para pessoa e é de 

aproximadamente ___________________. 

 

 

Para o bom funcionamento do sistema respiratório, devemos: 

- inspirar sempre pelo nariz e o menos possível pela boca, para 

evitar infeções respiratórias; 

- evitar ambientes ambientes poluídos e respirar o ar puro; 

- abrir as janelas das nossas casas para renovar o ar; 

- praticar exercício físico com regularidade; 

- não fumar.  

Nome: ____________________________ Nº _____ Turma: ____ 

Avaliação da atividade: 

 Colega 1 Colega 2 Colega 3 Colega 4 Colega 5 

Quantidade de ar expirado      

No dia-a-dia 

Resultados 

Conclusão 


