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CARTA AO LEITOR

      Este produto educacional é resultado da dissertação de
Mary Anne Pasta de Amorim intitulada Ensino Híbrido por
meio da Sala de Aula Invertida e Rotação por Estações nas
Aulas Práticas de Anatomia Humana em curso da saúde no
ensino superior, orientada por Mauricio Capobianco Lopes . 
     O trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa "Estudos
em Tecnologias Educacionais", da linha de pesquisa "Mídias
e Tecnologias no Ensino de Ciências Naturais e
Matemática", do Programa de Pós-Graduação em Ensino de
Ciências Naturais e Matemática da Universidade Regional
de Blumenau. O produto foi avaliado e aprovado em banca
de defesa, pelos professores Dra. Daniela Tomio e Dr. Adolfo
Tanzi Neto. O acesso a esse material pode ser realizado pela
Biblioteca de Teses e Dissertações da FURB e pelo portal de
objetos educacional eduCAPES.
    O trabalho foi ordenado de modo a descrever as
possibilidades do Ensino Híbrido baseado na Sala de Aula
Invertida e Rotação por Estações destinado às aulas práticas
de Anatomia Humana que abordem o tema Cabeça e
Pescoço. O Produto Educacional é composto de três volumes,
no qual o primeiro aborda o conteúdo de ossos, o seguinte
junturas e por último os músculos. Cada volume está
divididos em três capítulos.
       



CARTA AO LEITOR
             O capítulo 1 apresenta o Ensino Híbrido por meio da
Sala de Aula Invertida e Rotação por Estações e um modelo
de plano de aula para sua aplicação, o qual pode ser
adaptado às necessidades do professor. 
     O capítulo 2 refere-se à Sala de Aula Invertida, contendo
orientações para a sua aplicação, com exemplo de objetivos e
atividades propostas, link de vídeos a serem assistidos,
leituras sugeridas, uma lista de termos anatômicos baseado
na Terminologia Anatômica Internacional a serem
estudados e atlas contendo a identificação dos termos
anatômicos em imagens baseadas nos modelos anatômicos
das marcas como 3B Cientific e Anatomic.
      O capítulo 3 aborda o tema Rotação por Estações,
indicando como organizar uma sequência didática com base
neste método, além de orientações referentes à organização
de diferentes estações e exemplo de estações criadas para a
aplicação do produto. 
      Destaca-se que este Produto Educacional foi aplicado em
uma instituição de ensino superior do município de
Blumenau e  uma no município de Jaraguá do Sul, com um
total de 36 estudantes do nível superior. Este produto é
classificado como material didático e instrucional, sendo
uma proposta de ensino para atividades práticas de
intervenção e um manual para aplicação de uma sequência
didática podendo ser ressignificado para outras disciplinas
que apresentem aulas práticas em laboratório.



        Este terceiro volume aborda o tema Músculos da Cabeça
e do Pescoço. Para sua aplicação foram confeccionadas
quatro estações devido a quantidade menor de estruturas a
serem estudadas e reconhecidas. Se a turma apresentar uma
quantidade maior de estudantes recomenda-se preparar
duas estações de cada, da forma que os grupos se
mantenham com uma quantidade menor de integrantes e
todos fiquem alocados em uma estação distinta.
      Espera-se com essa leitura que o professor tenha um
guia metodológico com orientações e sugestões para poder
replicar ou adaptar às suas aulas práticas de laboratório de
Anatomia Humana, apoiado no Ensino Híbrido, com
sugestões de materiais que podem compor a Sala de Aula
Invertida e de práticas a serem desenvolvidas em Rotação
por Estações.

Estimamos uma boa leitura.
 

Mary Anne Pasta de Amorim
Mauricio Capobianco Lopes
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Em casa

1. ENSINO HÍBRIDO

Na instituição de
ensino

APRENDIZAGEM
-----------
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1. ENSINO HÍBRIDO

 

BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI,
Fernando de Mello. Ensino Híbrido: personalização e
tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.Saiba  mais

     O Ensino Híbrido consiste em um método no qual se
alternam atividades presenciais e não presenciais, associado
ao uso de tecnologias no processo da aprendizagem. A
proposta visa colocar o acadêmico no centro do processo da
aprendizagem, fazendo-o protagonista na construção de seu
conhecimento, estimulando reflexão e desenvolvendo sua
autonomia.
      Oportuniza momentos de trabalho individual e em grupo
amparado pela orientação do professor. Este deixa de ser o
centro do processo de ensino que fala para ser escutado
passivamente, passando a estar junto aos acadêmicos nas
propostas de trabalho, auxiliando-os no momento de
dúvidas, direcionando-os para a resolução das atividades
propostas.
     Dentre as diferentes propostas do Ensino Híbrido, o
presente produto educacional aborda a Sala de Aula
Invertida e a Rotação por Estações.
       A Sala de Aula Invertida pressupõe atividades de estudo
preparatório antes do momento da aula, de modo a aplicar
os conhecimentos nas aulas práticas.
   A Rotação por Estações implica na preparação de
diferentes atividades referentes a um tema realizadas em
grupo pelos acadêmicos. Um tempo é estabelecido para a
execução e, ao término deste, passam para a próxima
estação. 
       Apresentamos a seguir um modelo de plano de aula.
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1. Modelo de Plano de Aula1.

     Este plano de aula foi aplicado na pesquisa e pode servir
como orientação, podendo ser alterado conforme a realidade
da instituição de ensino e as necessidades práticas para a
aplicação.

8



2. SALA DE AULA 
 

INVERTIDA
9



Sala de Aula Invertida

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Sala de Aula
invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem. Rio de
Janeiro: Lct, 2019.

Saiba  mais

      A Sala de Aula Invertida consiste em um método em
que o acadêmico tem o primeiro contato com o conteúdo
em casa, lê, estuda, anota suas dúvidas e se prepara para o
momento da aula. Em sala, irá realizar atividades junto
aos colegas e professor que estará perto para orientá-lo.
      Para a aplicação do método, o professor precisa
preparar o material que serve de estudo prévio. Sugere-se
que os vídeos abordem um único tema e não sejam muito
longos. O professor pode selecionar vídeos já prontos ou
preparar seus próprios. Os alunos destacam gostar mais
quando o professor prepara seu vídeo, pois o conteúdo é
direcionado ao que será abordado em aula e a voz do
professor o aproxima deste, tornando-se mais pessoal.
     Além do material em forma de vídeo, podem ser
encaminhados artigos científicos, capítulos ou partes de
livros para leitura. Ressalta-se a necessidade de enviar
alguma atividade para o acadêmico realizar baseado no
material preparatório, para verificar o engajamento do
acadêmico no processo.
      Recomenda-se que não sejam encaminhados materiais
muito extensos e a disponibilização seja realizada com ao
menos uma semana de antecedência. Destaca-se que o
acadêmico precisa desenvolver autonomia e aprender a
organizar seu tempo de estudo para que este método seja
eficiente.
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OBJETIVOS

ATIVIDADES
Ler o material em anexo abaixo;

Assistir os vídeos sobre músculos de cabeça e pescoço;

Proceder anotações referentes às dúvidas sobre os

termos anatômicos específicos para a referida aula

prática;

Acessar o link e preencher a palavra cruzada;

https://crosswordlabs.com/embed/musculos-da-cabeca-

e-pescoco

Clique sobre o número com o texto e este será destacado

na palavra cruzada. Se ao preencher ficar na cor VERDE,

a palavra está correta, se ficar em VERMELHO, está

incorreta, é só apagar o texto e preencher novamente.

Conhecer e localizar os músculos da  cabeça e do pescoço.

 2.1 ORIENTAÇÕES
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2.2. LINK DOS VÍDEOS

MODELOS ANATÔMICOS

PEÇAS NATURAIS

1 - https://youtu.be/ztsGp8vdkMg

2 - https://youtu.be/jURE10yJIrs

3  - https://youtu.be/vbcuMhTQ_b0

1- https://youtu.be/B4MnYNqwhfE

2 - https://youtu.be/xTvPA0fybMs
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 2.3. LEITURAS 
SUGERIDAS

Capítulo 4 – músculos da face
 

(MADEIRA, Mmiguel Carlos; RIZZOLO, Roelf J.
Cruz. Anatomia da Face: bases anatomofuncionais
para a prática odontológica. 8. ed. São Paulo:
Savier, 2012, p.67 - 94)
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MÚSCULOS DA FACE
M. occipitofrontal
   Ventre frontal
   Ventre occipital
M. temporoparietal
M. auricular superior
M. auricular posterior
M. orbicular do olho
   Parte palpebral
   Parte orbital
M. abaixador do supercílio
M. corrugador do supercílio
M. prócero
M. nasal
M. levantador do lábio superior e asa do nariz
M. levantador do lábio superior
M. zigomático menor
M. zigomático maior
M. risório
M. levantador do ângulo da boca
M. abaixador do ângulo da boca
M. abaixador do lábio inferior
M. mentual
M. orbicular da boca
   Parte marginal
   Parte labial
M. bucinador

 2.4. LISTA DE 
TERMOS ANATÔMICOS
A SEREM ESTUDADOS

Abaixo consta uma lista de termos anatômicos a serem identificados
nas peças anatômicas. A localização destas pode ser auxiliada pelo

atlas a seguir e pelos vídeos disponibilizados para aula.
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 2.4. LISTA DE 
TERMOS ANATÔMICOS
A SEREM ESTUDADOS
Abaixo consta uma lista de termos anatômicos a serem identificados
nas peças anatômicas. A localização destas pode ser auxiliada pelo

atlas a seguir e pelos vídeos disponibilizados para aula.

MÚSCULOS DA MASTIGAÇÃO
M. temporal
M. masseter
   Parte superficial
   Parte profunda
M. pterigóideo lateral
   Cabeça superior
   Cabeça inferior
M. pterigóideo medial

MÚSCULOS DO PESCOÇO
M. platisma

M. escaleno anterior
M. escaleno médio
M. escaleno posterior

M. esternocleidomastóideo
   Cabeça clavicular
   Cabeça esternal
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 2.4. LISTA DE 
TERMOS ANATÔMICOS
A SEREM ESTUDADOS

Abaixo consta uma lista de termos anatômicos a serem identificados
nas peças anatômicas. A localização destas pode ser auxiliada pelo

atlas a seguir e pelos vídeos disponibilizados para aula.

MÚSCULOS SUPRA-HIÓIDEOS
M. digástrico
   Ventre anterior
   Ventre posterior
M. estilo-hióideo
M. milo-hióideo
M. genio-hióideo

MÚSCULOS INFRA-HIÓIDEOS
M. esterno-hióideo
M. omo-hióideo 
      Ventre superior
      Ventre inferior
M. tireo-hióideo
M. esternotireóideo
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1 – M. Occipitofrontal - ventre frontal
2 – M. Orbicular do olho – parte orbital
3 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
4 – M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz
5 – M. Levantador do lábio superior
6 – M. Zigomático menor
7 – M. Zigomático maior
8 – M. Risório
9 – M. Masseter
10 – M. Abaixador do septo nasal
11 – M. Orbicular da boca
12 – M. Abaixador do ângulo da boca
13 – M. Abaixador do lábio inferior
14 – M. Mentual
15 – M. Bucinador
16 – M. Levantador do ângulo da boca
17 – M. Temporal
18 – M. Esternocleidomatóideo
19 – M. Omo-hióideo
20 – M. Esterno-hióideo
21 – M. Tireóideo
22 – M. Cricotireóideo
23 – M. Esternotireóideo

 2.5. ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 
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2.5.  ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 

1 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
2 – M. Temporal 
3 – M. Levantador do ângulo da boca
4 – M. Bucinador
5 – M. Tireóideo 
6 – M. Cricotireóideo
7 – M. Escaleno anterior
8 – M. Escaleno médio
9 – M. Escaleno posterior
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1 – M. Occipitofrontal – ventre frontal 
2 – M. Temporoparietal
3 – M. Auricular anterior
4 – M. Orbicular do olho – parte orbital
5 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
6 – M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz
7 – M. Levantador do lábio superior
8 – M. Zigomático menor
9 – M. Zigomático maior
10 – M. Masseter
11 – M. Risório
12 – M. Orbicular da boca
13 – M. Abaixador do septo nasal
14 – M. Mentual
15 – M. Abaixador do lábio inferior
16 – M. Abaixador do ângulo da boca
17 – M. Esterno-hióideo
18 – M. Omo-hióideo
19 – M. Esternocleidomastóideo

2.5.  ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 
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1 – M. Occipitofrontal – ventre frontal 
2 – M. Prócero
3 – M. Orbicular do olho – parte orbital
4 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
5 – M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz
6 – M. Levantador do lábio superior
7 – M. Zigomático menor
8 – M. Zigomático maior
9 – M. Bucinador
10 – M. Orbicular da boca
11 – M. Abaixador do ângulo da boca
12 – M. Abaixador do lábio inferior
13 – M. Mentual
14 – M. Masseter
15 – M. Esternocleidomastóideo
16 – M. Omo-hióideo
17 – M. Esterno-hióideo
18 – M. Esternotireóideo
19 – M. Tireo-hióideo
20 – M. Escaleno anterior
21 – M. Escaleno médio
22 – M. Escaleno posterior

2.5.  ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 
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1 – M. Occipitofrontal – ventre frontal 
2 – M. Prócero
3 – M. Orbicular do olho – parte orbital
4 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
5 – M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz
6 – M. Levantador do lábio superior
7 – M. Zigomático menor
8 – M. Zigomático maior
9 – M. Bucinador
10 – M. Orbicular da boca
11 – M. Abaixador do ângulo da boca
12 – M. Abaixador do lábio inferior
13 – M. Mentual
14 – M. Masseter – parte superficial
15 – M. Masseter - parte profunda
16 – M. Temporoparietal
17 – M. Esternocleidomastóideo
18 – M. Esternocleidomastóideo
 – cabeça clavicular
19 – M. Esternocleidomastóideo 
– cabeça esternal
20 – M. Omo-hioideo 
– ventre superior
21 – M. Omo-hioideo 
– ventre inferior
22 – M. Esterno-hióideo

2.5.  ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 
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1 – M. Occipitofrontal – ventre frontal 
2 – M. Prócero
3 – M. Orbicular do olho – parte orbital
4 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
5 – M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz
6 – M. Levantador do lábio superior
7 – M. Zigomático menor
8 – M. Zigomático maior
9 – M. Bucinador
10 – M. Orbicular da boca
11 – M. Abaixador do ângulo da boca
12 – M. Abaixador do lábio inferior
13 – M. Mentual
14 – M. Masseter 
– parte superficial
15 – M. Masseter 
– parte profunda
16 – M. Temporal
17 – M. Tireo-hióideo
18 – M. Esternotireóideo
19 – M. Escaleno anterior
20 – M. Escaleno médio
21 – M. Escaleno posterior

2.5.  ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 
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1 – M. Occipitofrontal – ventre frontal 
2 – M. Prócero
3 – M. Orbicular do olho – parte orbital
4 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
5 – M. Nasal
6 – M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz
7 – M. Levantador do lábio superior
8 – M. Zigomático menor
9 – M. Zigomático maior
10 – M. Masseter – parte superficial
11 – M. Orbicular da boca – parte marginal
12 – M. Orbicular a boca – parte labial
13 – M. Abaixador do ângulo da boca
14 – M. Abaixador do lábio inferior
15 – M. Mentual

16 – M. Bucinador
17 – M. Levantador do ângulo da boca
18 – M. Temporal
19 – M. Corrugador do supercílio
20 – M. digástrico - ventre anterior 
21 – M. Milo-hióideo
22 – M. Omo-hióideo
23 – M. Esterno-hióideo
24 – M. Esternocleidomastóideo

2.5.  ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 
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1 – M. Occipitofrontal – ventre frontal 
2 – M. Orbicular do olho – parte orbital
3 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
4 – M. Nasal
5 – M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz
6 – M. Levantador do lábio superior
7 – M. Zigomático menor
8 – M. Zigomático maior
9 – M. Orbicular da boca – parte marginal
10 – M. Orbicular a boca – parte labial
11 – M. Abaixador do lábio inferior
12 – M. Abaixador do ângulo da boca
13 – M. Bucinador
14 – M. Digástrico – ventre anterior
15 – M. Digástrico – ventre posterior
16 – M. Masseter – parte superficial
17 – M. Auricular anterior
18 – M. Auricular superior
19 – M. Temporoparietal
20 – M. Auricular posterior
21 – M. Occipitofrontal – ventre occipital
22 – M. Esternocleidomastóideo

2.5.  ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 
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1 – M. Occipitofrontal – ventre frontal
2 – M. Orbicular do olho – parte orbital
3 – M. Orbicular do olho – parte palpebral
4 – M. Nasal
5 – M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz
6 – M. Levantador do lábio superior
7 – M. Zigomático menor
8 – M. Zigomático maior
9 – M. Orbicular da boca – parte marginal
10 – M. Orbicular a boca – parte labial
11 – M. Abaixador do lábio inferior
12 – M. Abaixador do ângulo da boca
13 – M. Bucinador
14 – M. Masseter – parte superficial
15 – M. Auricular anterior
16 – M. Auricular superior
17 – M. Temporoparietal
18 – M. Esternocleidomastóideo
19 – M. Prócero
20 – M. Mentual
21 – M. Corrugador do supercílio

2.5.  ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 
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2.5. ATLAS COM
IDENTIFICAÇÃO DOS 

TERMOS ANATÔMICOS 

1 – M. Temporal
2 – M. Nasal – parte transversa
3 – M. Levantador do ângulo da boca
4 – M. Bucinador
5 – M. Pterigoideo lateral
6 – M. Pterigoideo medial
7 – M. Digástrico – Ventre anterior
8 – M. Digástrico – Ventre posterior
9 – M. Estilo-hióideo
10 – M. Omo-hióideo
11 – M. Tireo-hióideo
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3. ROTAÇÃO POR 
 

ESTAÇÕES!
27



3.1. COMO ORGANIZAR UMA

SEQUÊNCIA DIDÁTICA POR MEIO

DA ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES

      Objetivamos descrever como organizar uma sequência
didática para a execução de uma Rotação por Estações. Este
método pode ser utilizado como forma de atividade prática de
aula ou como proposta de avaliação. 

Para a execução da Rotação por Estações
 

- Levar em conta o tamanho da turma e o espaço disponível
para a sua execução;

- Organizar a sala para as estações, contendo uma mesa grande
ou carteiras com cadeiras proporcionais à quantidade de
integrantes do grupo;

- Separar os alunos em grupos - entre 3 e 4 alunos é o ideal -
para que ocorra a conversa e discussão sobre as atividades
propostas, oportunizando a participação de todos do grupo;

- Estipular um tempo para execução de cada estação conforme a
prática a ser desenvolvida;

- Confeccionar previamente, para cada estação, as orientações
sobre seus objetivos e as ações a serem executadas. Estas podem
ser impressas na quantidade total de grupos e dispostas em
uma mesa  de cada estação correspondente ou ser
disponibilizada através de QRCode.
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3.1. COMO ORGANIZAR UMA

SEQUÊNCIA DIDÁTICA POR MEIO

DA ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES

- Iniciar a atividade com a explicação da dinâmica das estações,
indicando sobre a leitura das orientações, iniciando a contagem
do tempo.

- Ao término do tempo estabelecido, o professor avisa os alunos
para trocarem de estação. Na nova estação devem fazer a leitura
das orientações correspondentes à atividade e um novo tempo é
cronometrado.

- Quando possível, o professor pode orientar que os grupos
troquem as estações com outros grupos conforme forem
terminando suas estações, sem estipular um tempo para cada
estação, de forma que cada um otimize o tempo e execute as
atividades propostas no seu ritmo.

- Durante toda a aula o professor deve passar pelas estações
discutindo com os alunos os objetivos propostos em cada uma
destas, a fim de justificar e sanar as dúvidas pertinentes. O
mesmo vale se a atividade foi proposta como forma de avaliação,
com o professor passando em cada estação para realizar a
correção das respostas adequadas de cada atividade.

-  Se for proposta avaliação neste formato, deve-se produzir uma
folha de prova contendo um cabeçalho com informações gerais da
disciplina, as instruções sobre a atividade, espaço para os nomes
dos integrantes do grupo e para a execução da atividade.

29



3.1.  COMO ORGANIZAR UMA

SEQUÊNCIA DIDÁTICA POR MEIO

DA ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES

- A aplicação em aula pode ser avaliada ao término de cada
estação com os alunos chamando o professor para conferência das
atividades realizadas. Pode ser disponibilizado um vídeo para que
os acadêmicos verifiquem se demarcaram as estruturas
corretamente, de modo a não depender do professor para a
correção. 

- Pode ser solicitado aos alunos que capturem as imagens das
atividades concluídas para compor um portfólio da aula. 
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3.2. PONTOS IMPORTANTES

3.3. ORGANIZAÇÃO DAS  ESTAÇÕES
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 3.4. ESTAÇÃO 1 
Jogo de Cartas –  origem e inserção

32



Vamos identificar as estruturas
a)  Em grupo, identifiquem nas peças os músculos
encontrados nas cartas da estação. Em caso de
dúvidas consulte o material ou chame a professora.
b) Ao terminar passem ao item 2.

2Vamos integrar e interagir
a) Este é um jogo de associação entre nomenclatura dos
músculos, associados com sua origem e inserção, 
 realizando a identificação de sua localização nas peças
anatômicas.
b) Disponham as cartas com a descrição voltadas para a
bancada. 
c) Divida o grupo em duas equipes. Um integrante da
primeira equipe retira uma carta e lê o nome do acidente
anatômico para a outra equipe, a qual deve identificar sua
localização na peça anatômica. 
d) A equipe que leu confere se a identificação foi feita
corretamente de acordo com o demonstrado na carta. Se a
resposta estiver correta, a equipe ganha um ponto, se
estiver errada o ponto vai para a equipe que leu a carta.
Após gerar a pontuação, a equipe continua a ler a
informação adicional sobre a estrutura anatômica. 
e) Ganha o jogo quem terminar com mais associações
corretas. 

3.4.  ESTAÇÃO 1 

1

Jogo de Cartas –  origem e inserção
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3.4.  ESTAÇÃO 1 
Jogo de Cartas –  origem e inserção

2
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2
f)  Com base na atividade, associem os músculos com
as funções abaixo:

3.4.  ESTAÇÃO 1 
Jogo de Cartas –  origem e inserção

3 Vamos Aplicar o conhecimento:
a)Usem o filtro do Instagram @vagner_coelho_ilustrador
com o filtro músculos seccionados.
b) Identifiquem os músculos listados acima em um dos
integrantes do grupo ou cada um identifica em si. Em
caso de dúvidas chame a professora. 
c) Observem o local de origem óssea destes músculos e
busquem a sua inserção, movimentem a face e observe
suas funções

35



3.5.  ESTAÇÃO 2
 Filtro Instagram - função dos músculos
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Vamos identificar as estruturas
a)  Em grupo identifiquem os músculos da expressão
facial listados abaixo nas peças contidas na bancada.
Em caso de dúvidas consulte o material ou chame a
professora.
1- M. occipitofrontal
   Ventre frontal
2- M. orbicular do olho
   Parte palpebral
   Parte orbital
3 - M. abaixador do supercílio
4 - M. prócero
5 - M. nasal
6 - M. levantador do lábio superior e asa do nariz
7- M. levantador do lábio superior
8 - M. zigomático menor
9 - M. zigomático maior
10 - M. risório
11 - M. abaixador do ângulo da boca
12 - M. abaixador do lábio inferior
13 - M. mentual
14 - M. orbicular da boca
   Parte marginal
   Parte labial
15 - M. levantador do ângulo da boca
16 - M. bucinador
b) Ao terminar passem ao item 2

3.5.  ESTAÇÃO 2

1

 Filtro Instagram -função dos músculos
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2
Vamos integrar e interagir

a) Esta estação apresenta uma lista de músculos da
expressão facial de fácil localização presentes na cabeça.
b) Usem o filtro do Instagram @vagner_coelho_ilustrado
com o filtro - músculos  coloridos.
c) Identifiquem os músculos da expressão facial listados
anteriormente em um dos integrantes do grupo ou cada
um identifica em si. Em caso de dúvidas consulte o
material ou chame a professora.

3.5.  ESTAÇÃO 2
Jogo de Cartas –  origem e inserção

3

Vamos Aplicar o conhecimento:
a) Estas estruturas anatômicas listadas servem como
ponto de referência para procedimentos e avaliação
externa do paciente, para a localização de junturas,
trajeto de nervos e vasos sanguíneos e a inserção de
músculos.
b) Usando o filtro do Instagram, movimentem a face e
percebam qual músculo realiza cada função.
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3.6.  ESTAÇÃO 3
Modelagem
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Vamos identificar as estruturas
 

a)  Em grupo, identifiquem nas peças  os músculos
encontrados nas cartas da estação. Em caso de dúvidas
consulte o material ou chame a professora.
b) Ao terminar passem ao item 2

2
Vamos integrar e interagir

 
a) Observe as peças anatômicas e com o auxílio do material
disponibilizado, utilizando o esqueleto e fita, confeccione
os músculos encontrados nas cartas. Procure observar as
estruturas ósseas associadas aos locais de fixação,
relembrando desta forma as estruturas ósseas já
estudadas. Em caso de dúvidas consulte o material ou
chame a professora.
c) Após  realizar a demarcação das estruturas nas peças
anatômicas chame a professora para conferir o material
produzido. 

3.6.  ESTAÇÃO 3

1

Modelagem
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3.6.  ESTAÇÃO 3
1

Modelagem
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3.4.  ESTAÇÃO 3

3
Vamos Aplicar o conhecimento:

a) Leiam o caso clínico e observem as estruturas
estudadas associadas com este caso clínico.
 

Caso Clínico
Mulher, 42 anos, procurou ambulatório ortopédico com
queixa de dor a movimentação da cabeça. A inspeção,
sinalizou dor em topografia da região ântero-lateral do
pescoço a esquerda. Ao exame físico foi observado a piora
da dor quando da inclinação ipsolateral e rotação
contralateral da cabeça, confirmando quadro de torcicolo.
Em razão da dor intensa, foi realizada imobilização com
colar cervical e foram prescritas medicação anti-
inflamatória e relaxante muscular, com melhora
posterior do quadro clínico. (PEZZI; CORREIA; PRINZ;
PESSANHA NETO, 2017, p. 101). 

 
                                         Pergunta:
                               Quais os músculos possíveis 
                                  de terem sido acometidos?

Modelagem
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3.7.  ESTAÇÃO 4 
Jogo de Cartas –  inervação
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Vamos identificar as estruturas
a)  Em grupo, identifiquem nas peças  anatômicas os
músculos encontrados nas cartas da estação. Em caso
de dúvidas consulte o material ou chame a professora. 
b) Ao terminar passem ao item 2.

2Vamos integrar e interagir
a) Este é um jogo de associação entre nomenclatura dos
músculos associados com sua inervação, realizando a
identificação de sua localização nas peças anatômicas.
b) Disponham as cartas com a descrição voltadas para a
bancada. 
c) Divida o grupo em duas equipes. Um integrante da
primeira equipe retira uma carta e lê o nome do acidente
anatômico para a outra equipe, a qual deve identificar sua
localização na peça anatômica. 
d) A equipe que leu confere se a identificação foi feita
corretamente de acordo com o demonstrado na carta. Se a
resposta estiver correta, a equipe ganha um ponto, se
estiver errada o ponto vai para a equipe que leu a carta.
Após gerar a pontuação, a equipe continua a ler a
informação adicional sobre a estrutura anatômica. 
e) Ganha o jogo quem terminar com mais associações
corretas. 

3.7.  ESTAÇÃO 4 

1

Jogo de Cartas –  inervação
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Vamos Aplicar o conhecimento:
a) Leiam o caso clínico e observem as estruturas
estudadas associadas com este caso clínico.
 

Caso Clínico
Mulher, 29 anos, vítima de agressão, deu entrada em
serviço de emergência, apresentando lesões faciais. Ao
exame físico foram observadas: assimetria facial,
limitação de abertura bucal, parestesia da pele da região
geniana, lábio superior, asa do nariz e anestesis dos
dentes. Submetida a exames de imagem, foi visualizada
imagem sugestiva de fratura do completo zigomático-
orbital esquerdo e acometimento de ramos do nervo facial
e ramos do nervo trigêmeo. Foi submetida a cirurgia
maxilofacial para redução e fixação das fraturas e
liberação da musculatura envolvida na lesão (PEZZI;
CORREIA; PRINZ; PESSANHA NETO, 2017, p. 246).

2

f)  Com base na atividade anterior, associem os músculos
com a inervação abaixo:

3.7.  ESTAÇÃO 4
Jogo de Cartas –  origem e inserção

3
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3.7.  ESTAÇÃO 4
Jogo de Cartas –  origem e inserção
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       O estudo dos termos anatômicos, quando feito apenas
acompanhado de uma lista de termos e identificação nas
peças, produz um aprendizado mecanizado, sem
significação. Para os conteúdos práticos terem significado,
precisam ser associados aos pressupostos teóricos. Procure
confeccionar estações que associem os conhecimentos
teóricos e práticos, utilizando diferentes estratégias de
ensino, com o auxílio de livros ou outros materiais didáticos  
que indique as estruturas com sua função, localização,
constituição e relações.
     Para melhor aprendizado, recomenda-se ao acadêmico
realizar esquemas, desenhos e anotações que facilitem a sua
compreensão e, sempre que possível procure identificar as
estruturas em si mesmo.
   Este manual prático objetivou servir de guia para orientar
e facilitar o ensino aos professores iniciantes ou aos que
desejam inovar em suas aulas práticas de Anatomia
Humana. 
   Este produto educacional pode ser adaptado conforme a
necessidade específica do seu curso e recursos disponíveis.

Boa aula...
 

Os autores.
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