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Caro Professor,

Conteúdos programáticos: 3º, 4º ano do 1º ciclo

Temas na exposição

Este pacote de atividades é uma proposta de prepa-

•

ÓRGÃOS DO CORPO HUMANO

Módulo 1 – Organização do cérebro

•

PERCEÇÕES HUMANAS (SENTIDOS)

Módulo 2 – Perceção visual humana

•

PERCEÇÕES HUMANAS

Módulo 3 – Robótica

ração para uma visita à exposição Cérebro – Mais
Vasto que o Céu que inaugura a 15 de Março de 2019
na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
As propostas relacionam-se com tópicos do 3º e 4º

Conteúdos programáticos: 2 º ciclo

Temas na exposição

•

CIÊNCIAS DA NATUREZA: Diversidade de seres vivos, comportamento e adaptação. Classificação dos seres vivos.

Módulo 1 – Diversidade de cérebros.
O neurónio.

•

CIÊNCIAS DA NATUREZA: A célula como unidade básica da

1.º e 2.º CICLOS

mais vasto
que o céu

ano do 1º Ciclo do Ensino Básico do tema ‘Sentir o
Ambiente’ (Estudo do Meio) e com tópicos do 2º Ciclo,
nomeadamente, com as disciplinas de Ciências da
Natureza e Educação Visual. Os temas abordados na

vida. Processos vitais comuns aos seres vivos.

exposição possibilitam interdisciplinaridade com outras áreas/disciplinas, incluindo com as TIC.
•

As atividades podem ser desenvolvidas em sala de
aula ou extra-curricularmente. O debate que pre-

EDUCAÇÃO VISUAL: A utilização dos cinco sentidos na comunicação.

•

Módulo 2 – O cérebro e as funções cognitivas
complexas: perceção visual

EDUCAÇÃO VISUAL: Compreender as características e
qualidades da cor.

tendem promover será ajustado conforme o Ciclo.
três módulos da exposição: Módulo 1 – Evolução
do cérebro (das redes neurais ao cérebro; células
do cérebro; funções motora e sensorial); Módulo
2 – O cérebro como órgão da mente (funções cognitivas complexas: memória, perceção, linguagem;
emoções); Módulo 3 – Mentes artificiais (Interface
cérebro-máquina, inteligência artificial e robótica).

•

TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Compreender o conceito de algoritmo. Impacto das Tecnologias
de Informação e Comunicação na sociedade. O computador
e outros dispositivos digitais como ferramentas da investigação. Potencialidades de aplicações digitais para organização e tratamento de dados.

Módulo 3 – Interface cérebro-máquina. Inteligência Artificial. Robótica.

GUIA DO PROFESSOR

A informação reunida está organizada conforme os

TEMA: ORGANIZAÇÃO DOS CÉREBROS
A evolução do cérebro em vertebrados (peixes, anfíbi-
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•

Apoio à atividade: Professor(a) apresenta a diversidade de vertebrados apoiando-se na árvore filogenéti-

Materiais por grupo: Cola branca; Tesoura; Papel; Canetas; Cartolina

compõem os diferentes cérebros e as suas diferentes
funções. Após realizar a atividade, os alunos apresen-

na 1ª parte (Módulo 1) da exposição. Mostramos, com

tam uns aos outros o animal que trataram: o seu modo

modelos tridimensionais e com uma árvore evoluti-

de vida e o seu cerébro.

formas muito diferentes mas constituídos pelas mes-

•

ca fornecida (Ficha 1a), fazendo notar as partes que

os, répteis, aves e mamíferos) é um tema abordado

va, que os vertebrados têm cérebros com tamanhos e

MÓDULO 1

1.º e 2.º CICLOS

mais vasto
que o céu

mas partes. Apresentamos a existência de um ancestral comum como razão principal da continuidade
observada entre os cérebros destes animais, e os modos de vida diferentes destes grupos como a razão
principal da diversidade observada.
Para trabalhar as ideias de diversidade e de continuidade nos cérebros dos vertebrados, propomos
dividir a turma em grupos. Os materiais de apoio
encontram-se na Ficha 1a. Cada grupo fica com um
animal e deve, primeiro, caracterizar o seu modo de
vida pesquisando. Depois, pode reconstruir o céreserão recortadas. Finalmente, os diferentes grupos
comparam os cérebros, identificando as partes que
os constituem.

GUIA DO PROFESSOR

bro do animal, com base nas partes fornecidas que
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MÓDULO 1

Esta atividade é pensada principalmente para o 2º

Como atividade propomos aprofundar a ideia de rede

Ciclo. Ela relaciona-se com a anatomia e funcão dos

neuronal: os alunos, individualmente ou aos pares,

neuronónios. Os neurónios transmitem informação:

constroem um neurónio, com corpo celular, dendrites

são como instrumentos elétricos, mas que utilizam

e axónio e depois montam uma rede neural utilizando

substâncias químicas para comunicar entre si – os

todos os neurónios feitos na aula, indicando em que

neurotransmissores. Um só neurónio pode receber

sentido a informação é propagada.

1.º e 2.º CICLOS

TEMA: O NEURÓNIO

até 100 mil sinais de outros neurónios. Os neurónios
formam intrincadas redes de comunicação que re-

•

Apoio à atividade: Utilizando a informação da ficha 1A,
o Professor(a) apresenta a função e estrutura base de

cebem e processam informação vinda do corpo e que

um neurónio e a sinapse. Após realizar a atividade, os

coordenam as ações deste.

alunos montam uma rede neural e indicam o sentido
em que a informação flui. As ilustrações de apoio estão

Na exposição, a diversidade anatómica dos neurónios

na Ficha 1b.

é explorada mostrando modelos tridimensionais de
diferentes tipos de neurónio e com um “museu” digital de diversidade neural. Além disso, a peça central

•

Materiais por grupo: Cola UHU; Tesoura; Cartolina/
papel de cor; Lã de duas cores diferentes; Agulhas

do módulo 1 é uma escultura interativa representado
uma sinapse entre dois neurónios gigantes: a peça é
interativa porque é o movimento dos visitantes junto
carga e “disparar”, passando informação ao neurónio
seguinte.
Daniela Gamba & Amy Sterling
Cortex block
2017
eyewire.org

GUIA DO PROFESSOR

das dendrites que faz o neurónio emissor acumular
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MÓDULO 2

Neste módulo da exposição trabalhamos a mente
como produto da atividade do cérebro, abordando
algumas funções cognitivas complexas – memória,

Bridget Riley
Metamorphosis
1964
Wood,Liquid suspension

linguagem, emoções e perceção. Como atividade
preparatória, propomos ligar o sentido da visão à
ideia de perceção. A pergunta/debate que propomos
promover é: Será que o que vemos é a realidade ou é
uma interpretação que o cérebro faz da informação

•

Apoio à atividade “Um cérebro que interpreta”:

1.º e 2.º CICLOS

TEMA: PERCEÇÃO VISUAL

Partindo do sentido da visão, o(a) professor(a) coloca à turma questão:

que lhe chega dos olhos?
“Será que o que vemos é a realidade ou é
Propomos utilizar ilusões de ótica simples de repro-

a interpretação que o cérebro faz da infor-

duzir em contexto de aula, para lançar a discussão,

mação que lhe chega através dos olhos?”

o cérebro faz da informação que recebe – e que, por

Para ilustrar a razão de ser da pergunta,

isso, às vezes vemos coisas que sabemos que não

faz duas demonstrações de ilusões de ótica

são assim. Na exposição, o tema é tratado explo-

simples: comprimento de reta e distorção de

rando ilusões de ótica e a expressão artística – em

retas paralelas. Parece magia, mas não é:

particular, a pintura. Temos em exibição, um quadro

o que vemos resulta de regras de interpre-

de Bridget Riley, artista OpArt, um movimento que

tação que o cérebro utiliza (e que as ilusões

explicitamente explora a questão da perceção visu-

de ótica exploram para o enganar!) A ativi-

al. Além das demonstrações que propomos para o(a)

dade “São a mesma cor?” pode ser desen-

Professor(a), a atividade proposta para o conjunto

volvida e debatida em conjunto pela turma:

da turma explora a forma como o cérebro interpreta

a perceção de cor é influenciada pelo fundo

informação sobre contraste. As ilustrações de apoio

em que a cor está representada.

estão na Ficha 2.

GUIA DO PROFESSOR

mostrando que o que “vemos” é a interpretação que

•

“O mistério dos comprimentos de reta”: Desenham-se três retas de comprimento igual no quadro,
umas por cima das outras, com régua, para que todos
possam ver que têm o mesmo comprimento. Depois,
nas extremidades de uma das retas desenham-se “setas” para dentro; nas extremidades de outra reta desenham-se “setas” para fora; deixando a terceira reta
como está. Ao adicionar as “setas” a reta com setas
para for a parece mais curta que a reta com setas para
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•

“O mistério das linhas paralelas”: Desenham-se
duas retas paralelas verticais no quadro, com régua,
para que todos possam ver que são paralelas. Depois,
adicione uma linha mais fina e perpendicular que
passe no centro, e continue a adicionar mais linhas
oblíquas, espaçadas igualmente entre si (ex: 8 linhas,
espaçadas em 20o ), que passem sempre pelo mesmo ponto, localizado ao centro das retas paralelas.
Atenção, não crie nenhuma linha paralela às linhas
centrais. As linhas centrais que eram (e são) paralelas

dentro.

MÓDULO 2

•

parecem agora ser ligeiramente curvas.

1

1

“São a mesma cor?”: Nesta atividade mostra-se que
a nossa perceção de cor é influenciada pelo contexto.
Duas cartolinas, uma branca e uma preta servirão de
quadros. Recortam-se círculos de diferentes cores:
dois círculos por cada cor. Dividem-se os círculos em
dois grupos: uns são colados na cartolina branca, outros na preta. Compara-se a perceção de cada cor entre
os diferentes fundos: o cinzento em fundo branco e o
cinzento em fundo preto parecem o mesmo cinzento?
Colando os círculos coloridos em cada cartolina com
fita-cola, é possível comparar a perceção de cor entre
fundos e depois descolar e colar círculos lado-a-lado,
no mesmo fundo, para verificação da cor. (Ver vídeo de

1.º e 2.º CICLOS

mais vasto
que o céu

apoio sugerido).

2
1

2

•

Materiais para a atividade de grupo “São a mesma
cor?”: Uma cartolina branca e uma cartolina preta;
Fita-cola; Tesoura; Cartolinas ou papeis de diferentes
cores, cobrindo sempre dois tons aproximados de cada
cor (exemplo: cinzento claro e cinzento escuro), para
realçar o efeito do fundo na perceção.

GUIA DO PROFESSOR

2
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3) E o robot AUTO que, até ao final, pretende execu-

“Se eu criasse um robot”: Partindo (ou não) do vision-

tar a sua missão secreta (impedir que os humanos

amento de Wall-E, propomos ainda uma atividade

O módulo 3 da exposição é dedicado à interação entre

regressem à Terra) é “bom” ou é “mau”? Um robot

que procura estimular a reflexão sobre utilizações

o cérebro – ou a mente humana – e as máquinas, e à

pode ser considerado “mau” ou “bom” na forma

da robótica, explorando a enorme diversidade de

inteligência artificial. Um dos temas abordados neste

como age?

funções que os robots podem assumir. À atividade

TEMA: ROBÓTICA

segue-se uma discussão na turma, ressalvando as

contexto é a robótica. Os robots são máquinas programadas por nós para executar diferentes funções.

Estes temas poderão ser ligados a BeBot, uma

Será que os robots poderão vir a adquirir carac-

peça de Leonel Moura. Os robots de Leonel Moura

terísticas que julgamos exclusivamente humanas?

executam a função para a qual foram programados,

O tema poderia começar com o visionamento do filme

vantagens e desvantagens das ‘invenções’ dos alunos.
•

Apoio à atividade: A atividade pode ser desenvolvi-

produzindo sempre desenhos diferentes: será que

da individualmente ou em grupo. Se fossem convida-

podemos dizer que são “criativos”? (ver ficha 3a)

dos a inventar um robot, que função(ões) gostariam
os alunos que ele tivesse? Primeiro, os alunos devem

Wall-E (Pixar Animation Studios). O filme levanta, no

escrever as funções que gostariam que o robot tivesse

contexto da reflexão que propomos desenvolver, pelo

– incluindo, os sensores que precisa de ter para as ex-

menos duas questões que podem ser debatidas em

ecutar e o tipo de movimentos que tem de executar.

sala de aula: a aquisição, por entidades artificiais, de

Uma vez acordada a funcionalidade, o robot deve re-

características que temos como humanas (emoções,

ceber um nome e, finalmente, têm que o desenhar. Na

escolhas éticas, etc) e a questão da responsabili-

cartolina de cada aluno/grupo deve constar o nome do
robot, as funções que desempenha e uma ilustração

zação. Damos três exemplos:
1) Wall-E apaixona-se por EVE (outro robot): será que
os robots, como os humanos, se poderão vir a apaixonar?

que mostre a sua forma. (ver ficha 3b)
•

Materiais para atividade: Cartolina; Lápis ou canetas
de cor; Papel; Tesoura; Cola.

2) Justamente por causa de EVE, Wall-E assume comportamentos para os quais não foi programado - mas
que acabam por garantir o regresso da humanidade à
Terra: será que os robots virão a adquirir a capacidade
de pensar além daquilo para que foram programados?

1.º e 2.º CICLOS

MÓDULO 3

Leonel Moura
BeBot
2017
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MÓDULO 1

CÉREBROS DOS PEIXES, ANFÍBIOS,
REPTÉIS, AVES E MAMÍFEROS
•

A CADA ANIMAL O SEU CÉREBRO
Recorta as partes do cérebro e a sombra

A informação olfativa é canalizada para os

chinesa do animal.

bulbos olfativos.

•

•

Na cartolina, cola a sombra chinesa do ani-

As informações visuais e auditivas são canalizadas para o tectum. Nos mamíferos, o tectum

mal. Pesquisa sobre o modo de vida do an-

está “escondido” sob o córtex.

imal escolhido e compila essa informação
num texto, para o colar também na cartolina.

O córtex, parte do cerebrum, está envolvido em
funções cognitivas complexas: associa e integra

Cola as partes do cérebro do teu animal, re-

informação.

•

ORGANIZAÇÃO DOS CÉREBROS

mais vasto
que o céu

constituindo a sua forma original. Compara
o cérebro do teu animal com os cérebros dos

Cérebro de Humano

O cerebelo recebe informação sensorial e infor-

animais dos teus colegas.

mações de outras partes do cérebro. É importante para a aprendizagem por tentativa e erro.
As porções restantes desempenham um papel
na manutenção das funções vitais, como respirar.

bulbos
olfactivos

tectum
córtex

cerebelo

porções restantes

Sapo
Cérebro do Sapo

FICHA DE TRABALHO - 1 a

•
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MÓDULO 1

A ÁRVORE EVOLUTIVA
DOS ANIMAIS

ORGANIZAÇÃO DOS CÉREBROS

mais vasto
que o céu

actualmente
100
milhões
de anos

Aves
Répteis

200
milhões
de anos

Mamíferos

400
milhões
de anos
500
milhões
de anos

Peixes

FICHA DE TRABALHO - 1 a

Anfíbios

300
milhões
de anos

MÓDULO 1

Pombo

ORGANIZAÇÃO DOS CÉREBROS
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MÓDULO 1

OS NEURÓNIOS
dendrites

Um cérebro humano tem cerca de 86 mil milhões de

OS NEURÓNIOS

neurónios! Como é formado um neurónio?
As dendrites são a sua extremidade receptora. A
ramificação das dendrites de um neurónio reflete o
número de fontes das quais este recebe sinais.
Os impulsos elétricos partem da dendrite e viajam até

corpo
celular

ao corpo celular. A informação elétrica de todas as
dendrites acumula-se e, uma vez atingido um determinado limiar, é produzido um sinal elétrico efetivo

núcleo

ou, como dizem os cientistas, o neurónio “dispara”.
sinapse

Este sinal elétrico é então propagado através do
axónio, a parte do neurónio especializada na condução elétrica. A velocidade do sinal chega a atingir
150 metros por segundo.

do num sinal químico. O sinal químico — o neurotransmissor — é libertado no espaço minúsculo de junção
entre a extremidade do axónio de um neurónio e a
dendrite de outro neurónio. Esta junção é a sinapse

informação
eléctrica

axónio

FICHA DE TRABALHO - 1 b

Na extremidade do axónio, o sinal elétrico é converti-

mais vasto
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FAZER UM NEURÓNIO

MÓDULO 1

Com o teu neurónio e os dos teus colegas,
pode formar-se uma rede neuronal – em
nessa rede?

4

Corpo celular: recorta dois círculos de duas

OS NEURÓNIOS

que direcção se propaga a informação

1

cartolinas, um maior e outro mais pequeno,
e cola o círculo menor (o núcleo) em cima do
maior.

3

Axónio: Corta um pedaço comprido de lã e
2

enfia-o na agulha, dando um nó na ponta.
Perfura o outro lado do corpo celular, com a

uma cor só e dá um nó na ponta. Enfia um
pedaço de lã na agulha e perfura o corpo
celular– tira a agulha da lã: esse pedaço de
lã colocado é a primeira dendrite. Quando tiveres várias dendrites...

lã e retira a agulha: está instalado o axónio.
Mas um axónio pode ter mais do que uma
extremidade: adiciona um pedaço de lã da
mesma cor no axónio que já montaste.

FICHA DE TRABALHO - 1 b

Dendrites: Corta vários pedaços de lã de

mais vasto
que o céu

15 mar — 10 jun 2019
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Galeria Principal – Edifício Sede

MÓDULO 2
cartolina branca

SÃO DA MESMA COR?

PERCEÇÃO VISUAL

A perceção que temos de cor é influenciada
pelo contexto? As cartolinas branca e preta vão servir de quadros a uma experiência
visual. Recorta círculos de diferentes cores:
dois círculos por cada cor (incluindo os diferentes tons de cada cor). Divide os círculos
em dois grupos: uns são colados na cartolina branca, outros na preta. Agora compara
a perceção de cada cor entre os diferentes

círculos da
mesma côr

fundos: o cinzento com fundo branco e o
cinzento no fundo preto parecem o mesmo
cinzento? Se tens dúvidas coloca os círculos
lado-a-lado, no mesmo fundo, para verificar

círculos de cores diferentes
e tons diferentes

FICHA DE TRABALHO - 2

cartolina preta

a cor

mais vasto
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O QUE SÃO ROBOTS?
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MÓDULO 3

ADIVINHA QUEM FEZ ESTA PINTURA

Os robots são máquinas programadas para
imitar algumas das capacidades que são
próprias dos seres humanos. Alguns robots
são parecidos com os humanos e chamam-se

ROBÓTICA

fazer tarefas específicas, sendo capazes de

androides. Os drones são robots voadores.
Os robots fazem as suas tarefas de forma
cuidadosa, correta, muito rápida e não ficam
chateados por repetirem milhares de vezes
a mesma coisa! Atualmente, alguns robots
são capazes de aprender, raciocinar e tomar

FICHA DE TRABALHO - 3a

decisões.

mais vasto
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Foram robots-pintores criados
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MÓDULO 3

ADIVINHA QUEM FEZ ESTA PINTURA

por Leonel Moura.

como as pessoas?

ROBÓTICA

Serão estes robots “criativos”

FICHA DE TRABALHO - 3a

Leonel Moura
Bebot, 050517
2017
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SE EU CRIASSE UM ROBOT

QUAL É A CONSTITUIÇÃO BÁSICA
DE UM ROBOT?
•

Sensores: permitem percecionar aspetos do

MÓDULO 3

Sensores
ROBÓTICA

mundo exterior como os nossos órgãos dos sentidos. Por exemplo, alguns robots podem localizar
obstáculos graças a câmaras de filmar.

•

Efetores: são as partes responsáveis pelo movimento do robot, seja para manipular objetos,
seja para se movimentar. Nos humanos são os

•

Efectores

Centro de controlo: cada robot é dotado de um

Se te pedissem para inventar um robot,

software e um processador que o controla, e que

que funções gostarias que ele tivesse?

lhe permite identificar objetos e situações, resolvendo vários problemas

•

Fonte de energia: para os manter em funciona-

Primeiro, descreve as funções do robot – inCentro de
controlo

cluindo, os sensores que precisa de ter para
as executar e o tipo de movimentos que tem

mento são necessárias baterias ou equivalente. A

de executar. Depois de descreveres a funcio-

fonte de energia humana provém dos alimentos.

nalidade do robot, dá-lhe um nome… E agora
Fonte de
energia

tens que o desenhar! Faz a apresentação do
robot na cartolina: o nome do robot, como
título; as funções que desempenha e os sensores que tem num texto; e um desenho que
mostre a sua forma.
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músculos que desempenham este papel.

mais vasto
que o céu
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Sobre a utilidade de robots nos hospitais:
https://blog.ozobot.com/2017/12/14/robotsworld-theyre-helping-humans-improvehospitals/
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Sobre perceção e ilusões de ótica:
https://www.ted.com/talks/beau_lotto_optical_illusions_
show_how_we_see#t-76644
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