Orientações para o uso
do material de apoio

científico-pedagógico
PROJETO CONEXÃO CIENTÍFICA

O Conexão Cientifica é um projeto
coordenado pela SEEDF em parceria
com Institutos de Ciência e Tecnologia
(ICTs) e Instituições de Ensino Superior
(IES) para popularização da ciência na
escola. A ideia do projeto é conectar
cientistas, professores e estudantes do
Distrito Federal para divulgar o
conhecimento científico, os processos e
produtos gerados pela ciência em
linguagem popular aos estudantes da
rede com vistas à promoção de
aprendizagens.
para saber mais, não perca o podcast de
lançamento do projeto!

LANÇAMENTO DO PROJETO
CONEXÃO CIENTÍFICA

HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/EPISODE/7D9J1EHDDUJC5
Q5GEJKWZG?SI=Y8T-Y5OITVU99XRANUWY6G

Diante da crise sanitária causada pela
pandemia no novo coronavírus (SarsCoV-2) a COVID-19 se tornou motivo de
grande preocupação mundial. Neste
sentido, retomamos as atividades
escolares no DF em caráter emergencial
e de forma remota.
Neste contexto, a rede do Projeto
Conexão Científica produziu materiais
pedagógicos de cunho científico tais
como podcast, vídeos, game e posts nas
redes sociais para apoiar os professores
da SEEDF nas discussões em sala de
aula a respeito de temas relacionados ao
novo
coronavírus,
ao
sistema
imunológico, a metodologia científica e
a vacinação.

Você sabe quais são os principais
sintomas da COVID-19?
Tosse seca e espirros

Perda de Olfato e Paladar

Febre

Falta de ar e cansaço

Como você pode se proteger
da infecção causada pelo
novo coronavírus?

Uso de Máscaras

Higienização das mãos

Distanciamento Social

A pandemia e nossa
saúde mental!
A pandemia trouxe inúmeros desafios para nosso
cotidiano. O ser humano como ser social precisou se
acostumar com o mundo virtual e o distanciamento.
Além disso, é sabido que a crise sanitária e financeira
trouxe muito estresse, lutos e perdas, o que ocasionou
um aumento nos casos de transtornos mentais no
mundo inteiro. Para potencializar o quadro,
lembramos ainda que as pessoa que estavam em
tratamento podem ter sido prejudicas pela
diminuição ou interrupção de serviços essenciais para
os cuidados com a saúde mental. Nesse sentido, é
muito importante no primeiro momento do retorno
dos nossos alunos pensar em ações de escuta e
acolhimento.
O mês de janeiro foi o mês da
campanha de apoio aos cuidados
da saúde mental, mas essa
cuidado vale para o ano inteiro.

#TODO
CUIDADO
CONTA

A pandemia e nossa
saúde mental!

A PANDEMIA INTERROMPEU SERVIÇOS
ESSENCIAIS DE SAÚDE MENTAL EM 93%
DOS PAÍSES DO MUNDO¹.

NO BRASIL OBSERVOU-SE UM AUMENTO DE:
86,5% Ansiedade
45,5% Transtorno de estresse pós-traumático
16% Depressão grave².
para saber mais, confira o
nosso post no instagram!

COMO VOCÊ ESTÁ CUIDANDO DA SUA
SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA?
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CKZELGILO11/
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Como reagimos mental e
fisicamente à ameaças e o que isso
tem haver com a pandemia?
Nosso cérebro ativa mecanismo de luta ou fuga quando
estamos diante de uma ameaça à vida.

Ameaça

Sistema
Simpático

Cortisol e
adrenalina

Prepara o corpo
para a reação

A ameaça causada pelo coronavírus é uma ameaça
invisível,
mas
ativa
nosso
mecanismo
de
sobrevivência e resposta. Tais gatilhos ativados com
frequência podem gerar transtornos mentais como
ansiedade e síndrome do pânico.
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Como minimizar os
impactos da pandemia na
saúde mental?
Pare. Respire. Pense.
mantenha a calma.

Converse com outras
pessoas.

Mantenha uma rotina
saudável.

Seja gentil com você
e com os outros.

para saber mais, confira o
nosso post no instagram!

COMO VOCÊ CUIDA DA SUA SAÚDE MENTAL?

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CKMNDFBLQHN/

A pandemia e o combate à
desinformação

A pandemia trouxe muita informação, mas também
um volume enorme de desinformação. Informações
confusas e não confiáveis geram estresse o que,
muitas vezes, pode ocasionar conflitos desnecessários
com familiares e amigos. É importante saber que não
controlamos tudo, e que estar bem informado pode
nos levar a agir da forma correta e fazer as escolhas
necessária para nos proteger no momento em que
estivermos no controle. Por exemplo, enquanto a
vacina não chega (o que não está no nosso controle),
nós podemos manter nosso distanciamento social,
lavar as mãos e usar máscaras porque sabemos que
isso é fundamental para nos proteger.
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A desinformação pode ser desde uma
notícias
desatualizada,
que
inicialmente
parece ser verdadeira e que é disseminadas
de boa fé, até informações inteiramente
fabricadas e disseminadas intencionalmente
para enganar ou confundir o público.

A pandemia da desinformação
Um estudo mostrou que, entre 2019 e 2020,
notícias
falsas
publicadas
no
Facebook,
relacionadas à área de saúde, foram acessadas
cerca de 3,8 bilhões de vezes apenas nos Estados
Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália.

Este número é cerca de quatro vezes maior quando
comparado aos acessos de notícias confiáveis e seguras
de dez grandes instituições de saúde, entre elas a
Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Centro de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, por
exemplo.
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sobre vacinas" trás esse e outros estudos, está bem
completa e muito interessante, vale a pena conferir.

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/desmentindo-fake-newssobre-vacinas

Como combater a
desinformação?
Considere a fonte da informação. De onde
ela vem? Existe credibilidade? Você pode
confiar nessa fonte?
Quais seriam os motivos para aquela
informação estar especificamente no site
que você acessou?
Verifique as afirmações da informação
obtida a partir da consulta em outros
materiais ou sites.
Desmita a inforação falsa.
Ajude outras pessoas a consumirem
informaçoes verdadeiras!
Fique atento às Fake News, pois as vacinas não
causam autismo muito menos causam
alterações no seu DNA.

Como o conhecimento
científico é produzido?
O problema ou a questão de pesquisa a ser
resolvida é identificado
Hipóteses (possíveis soluções) são
elaboradas
Procedimentos, instrumentos, técnicas
são utilizados para testar as hipóteses
você sabia que o método científico é
aplicado para a produção de
vacinas?

No vídeo abaixo, o médico da Fiocruz Dr. Sérgio
Nishioka fala sobre o uso da metodologia
científica para a produção de vacinas, desde os
teste laboratoriais até o uso em humanos.

METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA A
PRODUÇÃO DA VACINA
HTTPS://YOUTU.BE/EUPDIYAEWC0

Como o nosso corpo
reage a vacina?
Ao receber a vacina, as células de defesa
do nosso corpo encontram o agente
infecioso enfraquecido.
Esse agente enfraquecido causa sintomas
brandos ou nenhum sintoma no indivíduo.
O indivíduo passa pelas etapas de criação
de imunidade especializada sem grandes
riscos, e terá proteção contra a doença
caso seja infectado.

A professora da UnB
Drª Anamélia
Lorenzetti Bocca conta pra gente como
nosso sistema imunológico reage às vacinas
e fala um pouco sobre segurança vacinal.

MEMÓRIA IMUNOLÓGICA E SEGURANÇA
VACINAL
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WAT
CH?V=SNNJQJUNJPQ

Como funciona o
processo de imunização?
É importante lembrar que nosso corpo já tem
a capacidade de se defender contra invasores.
A vacina ajuda o nosso sistema imunológico
a produzir células de defesa e ter uma
memória do que precisar ser feito para
combater aquele invasor, no nosso caso, o
coronavírus.

Nesse post, você pode acompanhar como o
sistema imunológico combate o vírus e a
reação em contato com as vacinas

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE
IMUNIZAÇÃO?

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CMCEWS
FLKMR/

As vacinas ainda serão
eficazes mesmo com as
mutações virais?
Para que uma vacina perca sua eficácia, a
mutação no vírus tem que acontecer no local
onde as nossas células de defesa reconhecem
o vírus. Caso a mutação seja em outro local, a
eficácia da vacina não deve ser alterada de
forma significativa. Quanto mais o vírus se
espalha, maior a probabilidade de novas
mutações.
Nesse vídeo, o virologista Anderson Brito fala
sobre a velocidade da infecção causada pelo vírus
e como as vacinas ajudam a controlar essa
pandemia, mesmo com as mutações virais.

VACINA E MUTAÇAO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WAT
CH?V=BGP16XSRUVI

Por que é importante
que todos se vacinem?

É importante que todos se vacinem porque
você pode se proteger da doença, aliviando o
sistema de saúde, e pode ser que não seja
mais infectado e evite a propagação do vírus.
Porém, ainda existe a possibilidade de você
ser infectado, o vírus pode continuar se
multiplicando no seu corpo e caso passe o
vírus para alguém não vacinado, pode gerar
complicações.

Depois de vacinado eu ainda
vou precisar usar máscaras e
manter o isolamento social?
Sim, essas medidas de proteção só devem
diminuir quando se alcançar a imunidade de
rebanho, com cerca de 70 a 80% da população
vacinada para evitar a propagação do vírus.

No vídeo abaixo, o médico da Fiocruz Dr. Sérgio
Nishioka mostra que você pode ser infectado
pelo vírus mesmo vacinado e o porque da
manutenção das medidas de uso de máscara e
distanciamento social.

AS VACINAS E TRANSMISSÃO VIRAL: A
IMPORTÃNCIA DO USO DA MÁSCARA E DO
ISOLAMENTO SOCIAL
HTTPS://YOUTU.BE/60U-89ZFRO4

Meninas e Mulheres
na ciência!
O trabalho de Ester Sabino e Jaqueline Goes
de Jesus, cientistas brasileiras que
sequenciaram o genoma do Sars-CoV-2 em
apenas 2 dias certamente irá contribuir
para a produção de novas vacinas.
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A importância das mulheres na
fundamental, porém o Conexão
percebeu que estudantes da nossa
possuem muitas referências de
cientistas.

ciência é
Científica
rede não
mulheres

REFERENCIAS DE CIENTISTAS PARA
MENINAS E ADOLESCENTES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CLJV1Z-LLHO/

Dia Internacional das
Meninas e Mulheres na
Ciência
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A importância da mulher na ciência é
fundamental e grandes descobertas científicas
foram feitas por mulheres. Por isso, desde
2015, em uma iniciativa na ONU e da
UNUESCO, o de 11 de fevereiro ficou conhecido
como o Dia Internacional das Meninas e
Mulheres na Ciência. Essa proposta foi feita
devido a disparidade de gênero no meio
científico.
No Dia 11 de Fevereiro, Dias das Meninas e
Mulheres na Ciência, o Conexão trouxe uma
reflexão sobre a importância das mulheres
no meio científico
DIA INTERNACIONAL DAS MENINAS E
MULHERES NA CIÊNCIA
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CLE18W
YFWZB/

Então, você acha que sabe
bastante sobre COVID-19,
vacinas e mulheres na
ciência?
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De A Universidade Federal do Paraná (UFPR)

criou um livreto de passatempo com a
temática de mulheres na ciência e o
coronavírus, porque não testa seus
conhecimentos?

LIVRETO DE PASSATEMPOS MENINAS E
MULHERES NA CIÊNCIA
HTTPS://PORTAL.FIOCRUZ.BR/SITES/PORTAL.FIOCRUZ.BR/FIL
ES/DOCUMENTOS/LIVRETO_PASSATEMPOS_MULHERES_NAS_C
IENCIAS_CORONAVIRUS.PDF

O Conexão Científica também elaborou um
sobre meninas e mulheres na ciência a partir
material. Que tal testar seus conhecimentos
cientistas importantes no combate ao
coronavírus?!

MULHERES CIENTISAS E O CORONAVÍRUS
HTTPS://WORDWALL.NET/PLAY/11253/577/975

game
desse
sobre
novo

nada substitui
a conexão
humana

A conexão humana é
muito importante para
nós do conexão científica

"Não há ensino sem pesquisa e pesquisa
sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram um no corpo do outro.
Enquanto ensino, continuo buscando,
reprocurando. Ensino porque busco,
porque indaguei, porque indago e me
indago.
Pesquiso
para
constatar,
constatando, intervenho, intervindo
educo e me educo. Pesquiso para
conhecer o que ainda não conheço e
comunicar e anunciar a novidade
(FREIRE, 1996)."

Gostaríamos de receber a sua opinião sobre
os materiais de apoio pedagógico produzidos!
QUESTIONÁRIO DO PROJETO CONEXÃO
CIENTÍFICA NO COMBATE À
DESINFORMAÇÃO

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/1W27C2ZAXA
WZJ9ZZND5MGHHW78FRHMADEG1L_6UOMNJW/EDIT

GOSTOU DESTE CONTEÚDO?

Comente!
Compartilhe!
SIGA-nos NAS REDES SOCIAIS!

Facebook

Instagram

YouTube

facebook.com/
conexaocientifica

@conexaocientifica

Projeto
Conexão Científica

