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Olá a todos ! Como já sabem, estamos de colônia de férias, e agora vamos 
aprender umas coisas. Nuria, que é a Doutora, vai falar de como funciona 
nosso corpo.
Oi!  Tenho certeza que todos vocês já se perguntaram alguma vez coisas sobre 
o nosso corpo:  como nos podemos mover,  como é que crescemos, porque 
andamos, porque alguns do nós somos meninos e outras meninas… vejam, as 
responsáveis de tudo isso,são as milhões de células que trabalham dentro do 
nosso corpo.

As células são as unidades vivas mais pequeñas que conhecemos. Existem as 
que se juntam entre si para formar os dieferentes tecidos do nosso corpo. 
Outras circulam constatemente para reparar e nutrir os diferente orgãos.

A pele: nos cobre e protege do exterior.

O cérebro y o sistema nervoso : formam nosso computador central onde se 
controla tudo  o que fazemos.

Os ossos e os músculos:  fazem com que nossos movimentos tenham força.

Os aparelhos digestivo e urinário: se ocupam do trajeto dos alimentos e a 
água, para transformar-los e alimentar o que necesitamos.

O Aparelho respiratório:  O nariz,a boca, os pulmões, nos permite respirar 
para ter energía.

O sistema circulatório:  o coração e a circulação do sangue transportam para 
as células a energía, o oxigênio e tudo que necesitamos para crescer e repro-
ducir; e tambem  está o sistema imunológico, para nso defender das agressões 
externas e das infecções.

E o sistema reprodutivo, que nos permite nascer e graças a isso podemos ter 
filhos.
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 Observem um momento uns aos outros. O primeiro que se vê é a pele. A pele se 
renova constantemente. É o orgão mais externo do corpo.  É a barreira contra os 
agentes externos, mas tambem regula a temperatura corporal e absorbe a luz do sol, 
indispensável para que a vitamina D, fixa o cálcio, que reforçará nosso ossos e 
dentes. Graças a pele temos o sentido do tato : reconhecemos os objetos e as texturas, 
notamos a dor, o frio e o calor. Tambem  graças a pele podemos disfrutar dos 
carinhos e beijos, que tanto nos ajudam a crescer.
  
Para manter a pele saudável é necessário uma boa higiene corporal: lavar, secar bem, 
hidratar se está seca, e proteger da radiação solar… se nos ferimos,o primeiro orgão 
que sofre é a pele. Esta ferida pode ser a porta por onde entram no nosso corpo 
infecções que podem nos deixar doentes.
 
Por isso, quando temos uma ferida, é preciso lavar bem com água e sabão, aplicar um 
desinfetante ou um antisséptico e cubrir com um curativo limpo. A pessoa que nos 
cura tambem debe proteger-se e utilizar luvas se a ferida sangra., já que algumas 
infecções se podem  transmitir pelo sangue. Não esqueça isso nunca!
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Todas as grandes empresas têm um computador central para controlar-las.  Sabia que 
nosso corpo tambem tem um? É O SISTEMA NERVOSO. Os nervos,o cérebro e a 
medula óssea  são os orgãos principais deste sistema, que controla todas as funções e 
movimentos do nosso corpo, tanto os voluntários  como os involutários. Graças a estes 
orgãos bocejar, falar, andar … tambem controlam aqueles movimentos que fazemos 
sem pensar, por exemplo:  Quando engolimos enquanto estamos tomando ou comendo 
algo, ou piscamos os olhos por causa dos reflexos.

As terminações sensoriais da pele, a vista, o ouvido e o olfato informam o cérebro : 
podem dectar a mudança de temperatura e  outros dados do exterior, por exemplo, 
quando tocamos uma panela que queima. O Cérebro, depois de procesar a 
informação,transmite un sinal elétrico através dos neurônios. Estes neurônios ordenam 
aos nervos que envie instruções precisas aos músculos através da medula espinal ou 
espinha, e o corpo reaciona de uma maneira adequada, fazendo  que  nós retiremos a 
mão da panela quente.
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Lembram de que quando vocês eran crianças, caiam com frequëncia? E que não 
quebravam nenhum osso cada vez que caiam ? isso é assim,porque os ossos, junto com 
os dentes, são os elementos mais duros do nosso corpo, já que contêm 98% de todo o 
Cálcio que temos no corpo. Os ossos se regeneram por si mesmo. Só temos que 
acrescentar o cálcio por meio da alimentação e realizar uma atividade física correta: se 
nos movemos nossos ossos crescem. No nosso corpo existem 206 ossos.  A coluna nos 
permite estar de pé e protege a medula espinal. O crânio protege o cérebro. 

Dentro dos ossos está a medula óssea , uma substância esponjosa onde se formam as 
células sanguíneas, e na sua capa mais exterior se insertam  os tendões e os músculos, 
responsáveis pelo movimento (voluntário e involutários ) e a força. Os músculos são 
capazes de transformar os nutrientes que recebem através o sangue em energía 
muscular.
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ARTICULO 5º

Já prestou atenção que, para saber se uma pessoa está viva, os médicos olham se lhe 
bate o coração ? isso quer dizer que o coração é um orgão fundamental para nossa vida 
; bate ao redor de 5.400 vezes por hora, sem descanso, e bombeia o sangue através das 
artérias e as veias, para que todos os tecidos do organismos recebem o oxigênio e a 
energía que necessitam.

Todos, algumas vezes, tivemos alguma ferida e vimos como saiam sangue. Mas, vocês 
se pergutaram alguma vez o que é o sangue? De que está feita? O sangue esta formado 
por um líquido que se chama plasma e por três tipos de células sanguíneas : os glóbulos 
vermelhos  (transformam oxigênio ), os glóbulos brancos ( se encarregam  de nosso 
sistema de defesa contra infecções, chamado sistema imunológico) e as plaquetas 
(encarregadas de tapar as feridas e evitar que sangrem). A função do sangue é fazer 
chegar os nutrientes e as células de defesa a todas as células do corpo. Isto  é possível 
graças ao sistema circulatório e o fato do coração bombeie  e faça chegar a qualquer 
ponto do organismo. As artérias  levam sangue procedente dos pulmões, bem 
oxigenada, enquanto que as veias levan o sangue de novo aos  pulmões para receber 
mais oxigênio.
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Agora tente aguentar um tempo sem respirar, prendendo a respiração. Verás que não 
se pode resistir muito, já que para viver necessitamos respirar. Pois bem, os pulmões 
são os orgãos principais do aparelho respiratório, responsáveis  por absorver  o 
oxigênio  - na inspiração – e de eliminar o CO2 – na expiração -. O ar entra pelo nariz 
ou pela boca e passa pela laringe, a traquea e os brônquios, até chegar nos pulmões.
Quando nos resfriamos  se inflamam as vías respiratórias, que enchem de mucosidade 
e não nos deixam respirar bem. É importante beber água e outros líquidos, e assoar 
muito bem o nariz para evitar complicações  dos resfriados(otites, pneumonias …).
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Outra coisa que fazemos todos os días para viver é comer e beber. Através  do aparelho 
digestivo  tomamos do exterior dos alimentos necessários para reparar  as perdas do 
organismo;  nele se transformam  em substâncias fáceis de assimilar e absorver, e ao 
final expulsamos os restos inúteis. Em um canal mais ou menos de  9 metros de 
comprimento, com um buraquinho de entrada- a boca- e um de saída – o ânus -. A boca 
comunica com o esófago, o estomago, o intestino magro e o intestino grosso. No nosso 
corpo  há orgãos que coloraboram com o canal digestivo ; que são o páncreas,o fígado 
e as vías biliares.

A boca é nossa porta de entrada, e, como está em contato permanente com o exterior, 
chegam varias bacterias e vírus. Temso que lavar cuidadosamente os dentes todos os 
días ( pelo menos pela manhã e noite, durante 2 minutos como mínimo ) para evitar as 
cáries, uma infecção que pode destruir a dentadura. Suponho que todos vocês fazem 
isto cada dia depois de comer!
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Todos temos amiguinhos  que gostamos mais de que outros, mas isso não quer dizer 
que não se fala com eles,  temos que nos relacionar com todos. Pois com os alimentos 
acontece o mesmo.  Existem  alimentos que gostamos mais que outros, mas todos são 
necessários  para que nosso corpo cresça saudável. Os alimentos devem ser variados 
para poder conseguir todas as vitaminas, as proteínas, as gorduras  e os açúcares que 
nossas células necessitam. Temos que comer  de tudo : fruta, verdura (que contêm fibra, 
que ajuda nosso intestino  a trabalhar bem), leite,iogurte ou queijo (que contêm  cálcio 
para que  os ossos cresçam fortes), cereais  (contêm energía) carne e peixe (contêm 
proteínas ).

O corpo de uma criança recém-nascida contêm mais de 80 % de água, enquanto  que 
um adulto humano tem mais ou menos 65 %. A via urinária se encarrega de eliminar 
os restos líquidos, a urina. Depois de acrescentar os nutrientes para cada célula, o 
sangue chega aos rins, que são como recicladores : um milhão de células  servem  como 
filtro e esgoto, e eliminam os líquidos que sobram. Temso nos acostumar a beber muita 
água, mesmo  não tenham sede. Você vai fazer, nao è?
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Alguns de vôces são meninos e outras meninas. Vocês sabem que meninos e meninas 
não são iguais, algumas partes do corpo são diferentes e característicos. Os orgãos 
genitais  são os únicos orgãos absolutamente diferentes de acordo com o sexo : o pênis 
nos meninos, a vulva e a vagina nas meninas que são responsáveis da reprodução e da 
sexualidade. Os testículos nos meninos e os ovários nas meninas que são os orgãos que 
fabricam um tipo de células especiais, os germes,que só têm metade dos cromossomos  
que o resto das células do corpo. Os meninos  produzem espermatozoides que enviam 
ao exterior  com o semem,e as meninas produzem óvulos.
 
Apartir da puberdade, cada mês, as mulheres amadurecem um óvulo, e algumas vezes 
mais de um.Quando se encontram um óvulo maduro e um espermatozóide , se produz 
uma gravidez. Se não  se produz o encontro, a mulher expulsa o óvulo  com um pouco 
de sangue. isso conhecemos  como menstruação.
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Tenho certeza  que todos, em algum momento das suas vidas, queriam saber como se 
formam  os seres humanos. Pois bem, é necessária a uni4ao do óvulo e um 
espermatozóide  para começar a vida. Isto acontece interior da matriz da mulher. 
Quando um homem e umamulher mantêm uma relação sexual, se pode produzir a 
união destas células, e então  se começa o maravilhoso fenômeno de uma nova vida 
humana.

Durante nove meses, o feto cresce dentro da mãe. O bebê está unido a ela pelo cordão 
umbilical e a placenta, e recebe alimentação e o oxigênio através  do sangue do cordão. 
Como explicamso em outros contos, quando uma mãe está infectada pelo HIV, o bebê  
pode se infectar por esta via, e tambem durante o parto, ou se a mãe alimenta com o 
seu leite. Por tanto, lembre  que é muito importante cuidar de nossa saúde, e mais ainda 
quando se quer ter filhos.
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EXERCÍCIOS

Procure no dicionário o signi�cado da célula e anote a 
de�nição.

Explique o que se tem que fazer para manter a pele saudável.

Quais são os pricipais orgãos do sistema nervoso?

Que processo segue o nosso corpo,desde que tocamos em uma 
panela quente com a mão até que retiramos?

Diga qual è a função principal da coluna vertebral.
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Comentário para os educadores

Estes contos estão pensados 
para ser contados a crianças 
com idade entre 7 e 13 anos 
pelo que se cochece sobre o 
HIV e a AIDS: O princípio ; 
como eles supõem que surgi-
ram novas doenças desde de 
sua origem e desenvolvimento 
que afectam os seres humanos; 
formas de transmissão desta 
infecção; formas de prevenção, 
e também o tratamento clínico, 
social e emocional.

As histórias destes contos não  
correspondem  as histórias de 
Lucía, que deu nome á esta Fun-
dação.

Temos que levar em consideração:

Ao tratar-se de assuntos que são complexos para as 
crianças,recomendamos que uma pessoa adulta acompanhe a 
leitura destes contos para aclarar suas dúvidas.

O contexto estão situados na Espanha, país que originou estes 
textos. Onde se pode ter acesso aos tratamentos, a qualidade de 
vida dos infectados é boa,mas as circunstâncias não são iguais ao 
resto do mundo. Existem muitos países que onde estar infectado 
pelo HIV é sinônimo de morte segura a curto prazo.

Em quanto aos tratamentos, se descreve e se comenta apenas os 
que estão sendo usados no momento da redação destes contos, 
mas houve outros momentos mais complicados, e também se 
espera uma melhora.

Um dos objetivos fundamentais destes contos é diminuir o 
preconceito ou má informação social que acompanha esta infecção 
e os infectados, informando desde um enfoque mais objetivo 
possível.

Todos os contos estão pensados para responder e trabalhar 
diversas questões dos meninos e meninas quando peçam para 
falar sobre estes temas.
Este material esta pensado para ajudar os adultos e facilitar o 
diálogo com as crianças sobre esta infecção.
Para o público infantil em geral, este material são ferramentas 
básicasde informação  para a prevenção da infecção do HIV. Para 
os meninos e meninas que já têma doença existem contos que são 
para antes de comunicar o diagnóstico, própio ou familiar : o 2 
Como funciona meu corpo, o 4 As consultas no hospital, o 6 Um dia 
qualquer. Outros contos são utilizados para responder perguntas 
que os meninos e meninas façam quando já se fale abertamente 
do seu diágnóstico.
 

Todos os contos têm um mínimo de 5 exercícios para a reflexão e 
incorporação dos conhecimentos.

6 Complete o texto seguinte :
    A   __________  está formada pelo  ____________ e três 
tipos de células sanguíneas:  os __________ ou eritrocitos que  
transportam oxigênio, os __________  que se encarregam do 
nosso sistema de defesa,contra as infecções, o sistema 
imunológico e as ____________, encarregadas de tapar as 
feridas e evitar que sangre.

7 Qual é  função do sangue?

8 Diga qual é o principal orgão do sistema respiratório?

9 Porque é tão importante escovar os dentes.

10 Complete:

ALIMENTOS
QUE APORTAN

FIBRA

ALIMENTOS
QUE APORTAN

CALCIO
QUE APORTAN

ENERGÍA

ALIMENTOS
QUE APORTAN

PROTEINAS

ALIMENTOS

11 Explique como se forma um ser humano desde a sua 
concepção?
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As consultas no hospital

Meus amigos do hospital

A medicação

O futuro

A rejeição social induziu aos infectados a prevalecer o direito da intimidade 
para proteger-se da discriminação e o maltrato. Mas há que saber que usar 
este direito a medidas extremas conduziria em muitos momentos a socieda-
de porque necessitamos nos relacionar com outros. Na vida sempre há que 
saber analisar com quem podes e queres compartir teus segredos.

Para ter um bom cuidado da saúde são necessários controles frequentes.

A vida cotidiana de uma criança que toma medicação é diferente, mas pela 
sua condição de criança temos que saber que têm outras necessidades, 
iguais a de outras crianças.

As experiencias da infecção do HIV são muito diversas, e queriamos contem-
plar outras  diferentes a de Lucía.

Explica o mecanismo da medicação para evitar que a infecção aumente e a 
necessidade de utilizar medicamentos de diversos tipos.

A esperança de ter um futuro è o vinculo com a vida. Nos conta como as 
crianças infectadas fazem planos  de futuro, e as perguntas mais freqüentes 
que fazem a elas mesmas.

Re�exão  sobre a vulnerabilidade dos meninos e meninas, jovens e seus 
direitos.

Explica a origem do HIV, o descobrimento do vírus e os mecanimos  de 
transmissão desta infecção.

Conceitos de anatomia e �siologia necessários para compreender melhor 
como cuidar a saúde e fazer uma boa prevenção.

Todos temos uma família e uma história familiar.

Con�ar e compartir

Como funciona meu corpo

Histórias do HIV

Um dia qualquer

Os direitos das crianças


