
CORPO HUMANO 
Entrada e Saída de Ar nos Pulmões 

 
De que forma o ar entra e sai dos nossos pulmões? 
 

 

Público-alvo: 
 

 3º ano de escolaridade 
 
 

Material: 
 

 Uma garrafa de plástico de 1,5L 

 Dois Balões 

 Tesoura 

 Elásticos 
 

Procedimento: 
 

 Corta o fundo da garrafa;  

 Põe o balão dentro da garrafa e prende a 
abertura do balão no gargalo da garrafa; 

 Corta o outro balão a meio, coloca-o no 
fundo da garrafa e prende-o com elásticos;  
 
- O que representa o balão no gargalo da 
garrafa? 
- O que representa o balão na base da garrafa? 

 

 Segura a garrafa com uma mão e, com outra, puxa para fora e depois empurra para 
dentro o balão da base. 

 Regista o que observas no balão que está dentro da garrafa e completa: 
 

- Quando puxamos o balão da base, ________ar no balão dentro da garrafa.  

- Quando empurramos o balão da base, __________ ar do balão de dentro da garrafa. 



Resultados Esperados: 
 

O que representa o balão no gargalo da garrafa? 
Este balão representa os pulmões. 

 
 
 O que representa o balão na base da garrafa? 
Este balão representa o diafragma. 
 

 Quando puxamos o balão da base, entra ar no balão dentro da garrafa.  

 Quando empurramos o balão da base, sai ar do balão de dentro da garrafa. 

 

Conclusão: 
 

 Quando o diafragma baixa, o ar entra nos pulmões e dá-se a inspiração. 

 Quando o diafragma sobe, o ar sai dos pulmões e dá-se a expiração.  

 

  



 
Entrada e Saída de Ar nos Pulmões 

 
 

1. O que representa o balão no gargalo da garrafa? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2.  O que representa o balão na base da garrafa? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Completa: 

• Quando puxamos o balão da base, __________ ar no balão dentro da garrafa. 

  

• Quando empurramos o balão da base, __________ ar do balão de dentro da 

garrafa. 

 

4. Com esta atividade concluo que: 

 

Quando o diafragma baixa, o ar __________ nos pulmões; dá-

se a __________. 

 

 

 

Quando o diafragma sobe, o ar __________ dos pulmões; dá-se a 

__________.  
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