A atividade de jogo “À descoberta dos nossos rins” baseia-se num jogo de perguntas sobre
o sistema urinário, abordando os seguintes temas:
o que é o sistema urinário
órgãos do sistema urinário
funções do sistema urinário
como preservar o nosso sistema urinário

INSTRUÇÕES
A turma é dividida em duas equipas e os elementos de cada uma são colocados por ordem alfabética, de
forma a que todos possam, à vez, ser porta-vozes da equipa. Uma das equipas representa o Rim Esquerdo e
a outra equipa o Rim Direito.
O professor retira aleatoriamente uma carta do baralho e lê a pergunta/desafio para a Equipa Rim Esquerdo.
O porta-voz nº 1 da equipa conferencia com os seus colegas e responde. Só é aceite a resposta do porta-voz.
Se a resposta estiver correta, a Equipa Rim Esquerdo ganha 1 ponto e guarda a carta para si.

Se a resposta estiver errada, não ganha nenhum ponto e o professor coloca novamente a carta no baralho.
De seguida retira aleatoriamente outra carta do baralho e lê a pergunta/desafio para a Equipa Rim Direito. O
porta-voz nº 1 da equipa conferencia com os seus colegas e responde. Só é aceite a resposta do porta-voz.
Se a resposta estiver correta, a Equipa Rim Direito ganha 1 ponto e guarda a carta para si.

Se a resposta estiver errada, não ganha nenhum ponto e o professor coloca novamente a carta no baralho.
O jogo continua de forma sequencial, com cada aluno a ter a possibilidade de ser porta-voz à vez e com as
perguntas aleatórias para cada uma das equipas.

No final das perguntas vence a equipa que tiver mais pontos/cartas guardadas.

REGRAS
Respeitar a vez de jogar dos jogadores adversários, mantendo o silêncio.
Só responder na sua vez de jogar.
O adulto fica responsável por informar se a resposta está certa ou errada e poderá aceitar respostas que não
correspondam exatamente à sugestão de resposta, mas que estejam globalmente corretas.
O desrespeito de qualquer regra acima mencionada implica que o jogador seja desclassificado.

