
Conectando Neurônios                                                        Folha 

do professor 

Etapa 1 – Demonstração 

Crie um modelo com os alunos para mostrar como os neurônios se comunicam. 

1. Alinhe três alunos lado a lado na frente da sala, representando dois neurônios e um  músculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coloque cinco bolas de algodão brancas nas mãos da Porção Terminal do Axônio dos dois alunos-

neurônio. 

 

Diga aos alunos para tentarem determinar qual mão seria o dendrito e qual o axônio, peça para a 

turma definir esses dois termos. Pergunte à turma o que a bola de algodão vai representar 

(neurotransmissor). 

 

3. Explique que os neurotransmissores são liberados pela porção terminal do axônio, onde eles se 

movem na sinapse e se ligam aos receptores dos dentritos de um neurônio próximo (para mandar 

uma mensagem ou informação). 

 

Peça aos alunos para demonstrarem a comunicação entre neurônios da seguinte forma: 

Quando recebe um estímulo (toque do professor), o neurônio 1 manda a mensagem para o 

neurônio 2 liberando neurotransmissores (bola de algodão) na sinapse. O dendrito do neurônio 2 

recebe o neurotransmissor e libera neurotransmissores da porção terminal do axônio. Quando o 

terceiro aluno (representando um músculo) recebe o neurotransmissor na junção neuromuscular, 

esse aluno flexiona os músculos para mostrar que a mensagem foi recebida. 

 



4. Explique que na comunicação do neurônio, o neurotransmissor se liga aos receptores do dentrito, 

gerando um sinal elétrico que é enviado para o corpo da célula. A célula decide quando suficiente 

sinais elétricos foram recebidos e então produz um sinal elétrico maior, chamado de potencial de 

ação, esse irá se mover para a porção terminal do axônio onde os neurotransmissores serão 

liberados. 

 

Pergunte aos alunos como os alunos-neurônio poderiam demonstrar o potencial de ação. Agora 

repita a ação, acrescentando o potencial de ação. Agora peça aos alunos para desenharem e 

identificarem as partes do neurônio, explicando suas funções. 

Etapa 2 – Comunicação dos Neurônios 

1. Divida os alunos em grupos de cinco ou mais e dê para cada grupos várias bolas de algodão. 

2. Dê para três alu os do grupo u  par de luvas para decorar co  ca eti ha, u a escrito D  
de trito  e outra TA  ter i al do axô io . Outro dos alunos receberá um par de luvas e deverá 

identificá-las como junção muscular. O outro aluno irá cronometrar e anotar o tempo.  

3.  Instrua cada grupo para se alinharem da forma como foi feita a demonstração. O professor pode 

iniciar todos os grupos ao mesmo tempo com um sinal verbal. 

4. Cada grupo faz 5 rodadas da simulação, cronometrando cada uma delas. Depois, o grupo faz uma 

média de tempo para a comunicação por sinapse. 

5. Promova uma discussão com a turma sobre a ação dos neurônios no corpo. Exemplos: Durante a 

performance, alguns alunos podem ter deixado cair as bolas de algodão.  -Os terminais dos axônios 

reciclam os neurotransmissores no sistema nervoso. Dendritos não pegam neurotransmissores para 

reciclar, apenas sinais elétricos vão dos dentritos para os axônios. -Pergunte se isso de derrubar a 

bola de algodão também acontece no cérebro. Sim, pois alguns neurotransmissores não chegam 

aos seus alvos. 
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