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OS SISTEMAS DO CORPO HUMANO 

 

No coração de um humano  

Cabem todos os sentimentos 

Porque este órgão é vital 

Exprimindo-se por batimentos 

 

Miocárdio, o músculo volumoso 

Nunca pode descansar 

Tem de levar sangue a todo o corpo 

Para haver respiração celular 

 

Muitos sistemas têm de ser percorridos 

Pelo sangue, que parece um veículo 

E quando entra na aurícula 

Dá-se uma grande contração 

Que faz a válvula entrar em ação 

E é expulso pelo ventrículo 

 

O sistema respiratório 

Que substâncias tem de eliminar 

Pede ajuda ao sangue 

Que se encontra com o alvéolo pulmonar 

 

Os capilares, de paredes finas 

Recolhem um gás especial 

Libertam dióxido de carbono 

E passam a sangue arterial 

 

O Sangue já oxigenado 

Circula pelos tecidos 

Onde vê as células a trabalhar 

E produtos de excreção expulsar 
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Para haver energia 

São necessários nutrientes 

Que percorrem o sistema digestivo 

Começando nos dentes 

 

Todos os alimentos 

Têm de ser engolidos 

Transformados em nutrientes 

E devidamente digeridos 

 

As primeiras transformações do alimento 

Dão-se por ação da saliva 

Que atua nos açúcares 

E molha os dentes assentes na gengiva 

 

Após a deglutição 

O bolo alimentar segue o seu trajeto 

Passando pelo estômago e intestinos 

E devido à absorção, 

As substâncias de excreção 

Vão dar ao ânus e ao reto 

 

Com tantos resíduos prejudicais 

O sangue tem de ser filtrado 

Então os rins atuam 

E mantêm-no em bom estado 

 

A bexiga, um saco elástico 

Nunca pára de expandir 

E a vontade de urinar 

Aos poucos começa a surgir 

 

Segue-se a uretra 

Com espessura reduzida 

Esta liga-se ao exterior 

Sendo a urina expelida 
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Também a pele 

Tem muitas funções 

A secreção, a proteção e regulação 

E ainda a deteção de sensações 

 

Todos estes sistemas 

Têm de ser educados 

Todos os nossos pensamentos 

E atos por nós praticados 

 

Ter respeito, amor, amizade 

São palavras de uma sociedade 

Toda a nossa forma de viver 

Faz-nos aprender  

E formar a nossa sexualidade 

 

A vinda de uma criança ao Mundo 

É um acontecimento extraordinário 

Pois passamos a ter direitos 

E uma data no calendário 

 

Muitas mudanças no organismo 

Originam a puberdade 

Que alerta os jovens 

Para atos de maior responsabilidade 

 

Assumir o papel de Pais 

É um ato de muita honestidade 

Pois só a reprodução  

Permite a nossa continuidade 

 

Todo o nosso corpo 

É feito de ciência  

E só ele nos pode mostrar 

O quanto a vida é uma experiência. 


