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Descrição geral:  
Este modelo ampliado da Célula Vegetal, tem como finalidade  
proporcionar a visualização dos principais constituintes deste tipo 
celular possibilitando a  clareza de detalhes, representados por cortes, 
cores e texturas diferenciadas, oportunizando à quem o manuseia, 
uma visualização tridimensional do  material. 
 
Sugestões de uso: 
 Reconhecer a organização celular; 
 Analisar e apresentar as principais estruturas constituintes da 

célula vegetal; 
 Estudo específico de organelas inerentes a este tipo celular ou 

não; 
 Releitura da célula e suas estruturas; 
  Atividades de pergunta/resposta sobre suas estruturas e 

respectivas funções. 



B 
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Descrição geral: Células Animais Ampliadas 

Na figura A, é possível a observação principais organelas, algumas 
atividades celulares e o material Genético – DNA  (Ácido Desoxirribonucleico), 
situado na porção nuclear.  No modelo  da Figura B, a membrana 
plasmática  encontra-se mais destacada e o  citoplasma transparente 
torna factível a visualização as organelas no interior do mesmo. 

Sugestões de uso: 
- Reconhecer a organização celular; 

- Analisar e apresentar as principais estruturas constituintes da célula 
animal; 

- Comparar a célula animal com a vegetal, apontando as 
necessidades dessas diferenças na funcionalidade celular; 

- Releitura da célula e suas estruturas; 

- Atividades de pergunta/resposta sobre suas estruturas; 

- Descrever os processos visualizados nos modelos anatômicos. 



 
Descrição geral: O modelo representa o retrovírus do HIV, expondo as 
estruturas que constituem o vírus como: Envelope lipídico, capsídeo 
proteico, proteínas e o material genético RNA – ( Ácido Ribonucleico ). 
 

Sugestões de Uso: 
 Aulas teóricas / expositivas sobre Vírus; 
  Reconhecimento da organização viral; 
  Dialogar e exemplificar doenças transmitidas por vírus 
  Introdução às DSTs – Doenças Sexualmente Transmissíveis,  

enfatizando a AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; 
 Iniciar um diálogo onde sejam abordados assuntos sobre orientação 

sexual, prevenções de doenças, tratamento, sintomas, preconceito, 
sexualidade etc. 



Descrição geral:  
Este modelo compreende as arcadas superior e inferior e língua ambas 
articuláveis, acompanha o modelo uma escova dental de tamanho 
proporcional ao mesmo. 

 

Sugestões de uso: 
 Explorar a dentição adulta superior e inferior; 

 Introdução ao estudo do Sistema Digestório; 

 Técnicas corretas para a prática de higiene bucal;  

  Problematizar a cerca de doenças bucais como: cáries, tártaros, 
gengivites, dialogar sobre a prevenção das mesmas e enfatizar a 
importância da escovação, uso de  fio e fita dentais, visitas regulares 
ao dentista e aplicação de flúor. 



Descrição geral:  
O material é composto por 8 peças anatômicas, 
sendo 7 gestação única e 1 a representação de 
uma gestação múltipla, que juntas apresentam 
alguns dos estágios do  desenvolvimento intra-
uterino humano. 
 

Sugestões de uso: 
  Introdução ao ensino de embriologia humana; 
  Desenvolvimento e Nutrição  intra-uterina; 
  Comparar o embrião com o feto, apontando as 

principais diferenças; 
 Fomentar uma discussão a cerca dos tipos de 

partos,  gestações, aborto, métodos 
conceptivos; 

  Riscos e doenças durante a gestação; 
  Problematizar acerca de gravidez na 

adolescência. 
 



Descrição geral:  
Representação de uma gravidez de 9 meses, com o feto removível, 
contendo na base um útero com embrião no 3º mês de gestação 
também removível que complementa o material, ambos em tamanho 
real. 
Sugestões de uso: 
 Tratar sobre possíveis problemas de saúde desenvolvidos em 

uma gravidez precoce, tais como: anemia, partos prematuros, 
depressão pós parto; 

  Análise comparada de todo desenvolvimento intra-uterino 
humano e principais estruturas envolvidas na sustentação da 
gravidez; 

  Demonstrar a posição pré parto e referenciar os anexos 
embrionários. 



Descrição geral: 
 Modelo de torso humano que apresenta os 
órgãos constituintes de todos os sistemas 
fisiológicos humano. 
Desmontável, o que propicia a visualização e 
manipulação dos órgão independentes, 
acompanha o modelo,  os órgão sexuais 
masculino e feminino. 
 

Sugestões de uso: 
 Reconhecer a organização corporal 

anatômica; 
 Suporte para o ensino e aprendizagem de 

todos os sistemas e órgãos; 
  Observação dos diferentes tipos de 

tecidos; 
  Abordagem ampla de doenças 

específicas dos órgãos e noções de 
fisiologia. 



Descrição geral: O modelo apresenta os ossos que sustentam o 
corpo humano adulto, totalmente articulado e de fácil visualização 
dos mesmos. 
 

Sugestões de uso: 
 Reconhecer a organização esquelética corporal; 

 Introdução ao estudo do Sistema Ósseo; 

 Observar diferentes tipos de ossos e processos de ossificação; 

 Abordar sobre as principais funções do esqueleto: sustentação 
e proteção; 

 Manuseio e observação das principais articulações; 

 Reconhecimento, identificação e localização dos ossos; 

 Identificar a localização dos principais órgãos vitais, protegidos 
pelos ossos. 



Descrição geral: Este modelo esquelético representa a estrutura óssea do coelho em sua posição natural. 

Sugestões de uso: 
 Reconhecer a organização  corporal; 

 Observar diferentes tipos de ossos e articulações; 

 Reconhecimento, identificação e localização dos ossos; 

 Aula de anatomia animal comparada com os demais mamíferos e vertebrados. 

 



Descrição geral: Este modelo esquelético 
representa a estrutura óssea do cachorro em sua 
posição natural. 
 

Sugestões de uso: 
 Reconhecer a organização esquelética do 

cachorro; 

 Estudo dos mamíferos; 

 Observar diferentes tipos de ossos e 
articulações; 

 Reconhecimento, identificação e localização 
dos ossos; 

 Aula de anatomia animal comparada com os 
demais mamíferos e vertebrados; 

 Fazer analogia com a forma esquelética ao 
modo de vida do cão. 

 



Descrição geral: O modelo esquelético do 
gato representa a estrutura óssea do animal em 
sua posição natural. 
 

Sugestões de uso: 
 Reconhecer a organização corporal; 

 Observar diferentes tipos de ossos e 
articulações; 

 Aula de anatomia animal comparada com os 
demais mamíferos e vertebrados; 

 Fazer analogia com a forma esquelética ao 
modo de vida do animal. 

 



Descrição Geral: Esta é a estrutura óssea 
verdadeira de um tamanduá, onde se é possível  
observar as adaptações  ósseas desenvolvidas 
por este vertebrado. 
 

Sugestões de Uso:  
 
 Com este esqueleto é possível reconhecer a 

organização corporal do tamanduá, o estudo 
comparativo com outros invertebrados e  
mamíferos, relacionando o modo de vida e 
alimentação com as adaptações 
morfológicas deste indivíduo. 

 
 
 



Descrição Geral: Esqueleto ósseo verdadeiro  
de uma ave: galinha. 
 

Sugestões de Uso: 
 
 Com a visualização deste esqueleto é possível a 

observação dos diferentes tipos de ossos, 
articulações e adaptações desenvolvidas pelas  
aves como por exemplo os ossos pneumáticos a 
transformação dos membros anteriores em asas, 
a inexistência de dentes para que a cabeça 
torne-se mais leve  e sua morfologia 
aerodinâmica.  

 



Descrição geral:  Este é um esqueleto  ósseo  
verdadeiro de um  rato em sua posição natural, onde 
é possível a observação do crânio com dentição 
característica deste roedor. 

 

Sugestões de uso: 
 Reconhecer a organização corporal; 

 Estudo comparado com os demais roedores, 
mamíferos e vertebrados; 

 Observar diferentes tipos de ossos e 
articulações; 

 Reconhecimento, identificação e localização dos 
ossos. 

 



Descrição geral: Esqueleto ósseo 
verdadeiro de um sapo em sua posição natural. 
  

Sugestões de uso: 
 Estudo do sistema esquelético, observando 

a divisão do esqueleto ósseo axial e 
apendicular e a ausência de cauda. 

 Explicação e demonstração dos ossos que 
compõem o cíngulo dos membros 
anteriores e posteriores que os articulam à 
coluna vertebral. 

 Observar  a adaptação do esqueleto para o 
salto e a diferença no tamanhos de seus 
apêndices. 

 Estudo dos anfíbios; 
 Aula de anatomia animal comparada com 

os demais anfíbios e  vertebrados. 
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