CORPO HUMANO

O

Uma coleção para aprenderes
e para te divertires a montar um esqueleto completo
com órgãos e músculos

CORPO HUMANO

O

A coleção mais divertida,
educativa e completa para conhecer
o nosso corpo e aprender
como funciona.
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Como se chamam os diferentes ossos?
Que forma e tamanho têm? Onde se encontram
os órgãos? Quais são as suas funções?
Como funcionam os nossos músculos?.

Entrega a entrega:
· Vais construir uma magnífica reprodução
de tamanho real (1,10 m) do esqueleto,
dos órgãos e dos músculos.
· Vais obter uma magnífica obra editorial
formada por fascículos didáticos, com
ilustrações em 3D, gráficos, curiosidades
e experiências.
Desde a sua fundação em 1888, a Society
financiou mais de 12.000 investigações, explorações e projetos de preservação da natureza em todo o mundo. Uma parte das receitas
desta coleção apoia o trabalho sem fins lucrativos da National Geographic Society na
conservação, exploração, investigação e educação.*
* A National Geographic Society recebe fundos da National Geographic Parterns LLC, financiados
em parte pela sua compra. Para obter mais informação, visite www.nationalgeographic.com/info
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· As peças não são
miniaturas! Reproduzem
um modelo completo
de (1,1 m)
· Inclui Manual de
Montagem com
instruções e desenhos

Uma coleção extraord inária para conhecer
os mistérios do corpo humano
OS OSSOS

OS ÓRGÃOS INTERNOS

As peças do esqueleto são encaixadas
umas nas outras, reproduzindo os
ossos e as articulações do pescoço,
pulsos, joelhos e tornozelos, entre
outras. São as primeiras da coleção,
e semana a semana permitem ir
montando um esqueleto completo
de 1,10 m de altura. Desta forma os
mais pequenos vão aprender os nomes
dos diferentes ossos, as suas dimensões,
a forma que têm, as suas características,
onde se encontram... A melhor maneira de
aprender é divertindo-se.

Para conhecer os principais órgãos
do nosso corpo, como o cérebro, o
coração, os pulmões e o fígado, entre
outros. Alguns são desmontáveis, para
que possas ver como são por dentro e
compreender como são formados
e como realizam as suas funções vitais.
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OS MÚSCULOS
Uma vez montado o esqueleto e os órgãos
principais, a coleção completa-se com os
músculos, que se encaixam facilmente no
esqueleto. Ao montá-los aprenderás para
que serve cada músculo, o seu nome e
curiosidades. Sabias que até temos um que
se chama esternocleidomastoideu?

Coleção de 86 entregas, compreendendo o esqueleto completo (39 entregas),
os músculos (31 entregas) e o aparelho digestivo (16 entregas).
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Diverte-te e aprende entrega a entrega!
COMO CUIDAR DELE:
O corpo necessita que o cuidem, e aqui
aprende-se como fazê-lo no dia-a-dia,
com exemplos fáceis e quotidianos.

EXPERIMENTA:

Em cada fascículo, o Willy, o nosso simpático esqueleto,
vai-te revelando todos os segredos do corpo humano

Propõe uma atividade, uma experiência
ou um trabalho manual relacionados com
o conteúdo do fascículo. Através destes
jogos, a criança compreenderá mais
facilmente como são e como funcionam
as diferentes partes e órgãos do corpo.

Aprenderás os nomes das partes do organismo
Saberás como trabalham os diferentes órgãos do corpo
Descobrirás como mantê-lo em forma

COMO É E COMO FUNCIONA O NOSSO CORPO:
Descobre a forma, a cor e o tamanho das distintas partes do nosso corpo e onde se encontram.

CURIOSIDADES:
COMO CRESCE:

PÕE-TE À PROVA:

Ao longo da vida do ser humano, o nosso
corpo cresce e regista muitas alterações
físicas. Nalguns órgãos e partes do corpo,
essas alterações são mais visíveis e
decisivas para o correto funcionamento do
nosso organismo. É o caso do crânio, da
musculatura e do cérebro, entre outros.

No final de cada fascículo,
encontrarás passatempos
e jogos visuais
relacionados com tudo
o que te contámos.

Recordes, lendas e
histórias relacionados
com o corpo humano e o
seu cuidado, invenções
e personagens.
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Próximas entregas
2.ª ENTREGA
DENTRO DE 2 SEMANAS

3.ª ENTREGA
DENTRO DE 4 SEMANAS
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Por apenas

4,95€
Fascículo n.º2
+ metade esquerda do cérebro
+ tampa do crânio

Por apenas

8,95€

Fascículo nº 3
+ coluna dorsal
e costelas

www.corpo-humano.com
As 4 primeiras entregas, cada 15 dias. O resto de entregas, semanais.
Constituição da Coleção: 86 fascículos + 86 gadgets + 2 arquivadores de fascículos grátis. Periodicidade Semanal. Início da distribuição: Janeiro de 2022. Duração da coleção: 21 meses.
PVP 1.ª entrega 1,95€ Cont., PVP 2.ª entrega 4,95€ Cont., PVP restantes entregas 8,95€ Cont. Preço total da coleção 758,7€ Cont. (IVA incluído). O objeto colecionável não pode ser
vendido em separado. Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. A editora reserva-se o direito de alterar a sequência das entregas da obra.

