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RESUMO 
A pandemia representa um cenário caracterizado por uma extensão de magnitude grave 
e territorialmente mundial, se disseminando á diferentes regiões do globo terrestre
Considerando que sua transmissão ocorre através do contato direto entre as pessoas foi 
realizada ações de orientação.
importância da educação em saúde no ambiente escolar para prevenção ao SARS
2, através de conteúdos pedagógicos virtuais,
Técnico em Enfermagem do IFSULDEMINAS 
participação de 30 alunos e duração de 3 aulas de 55 minutos, na disciplina de Saúde 
Ambiental. O período de realização ocorreu nos meses de 
2020.As ações foram conduzidas através da implementação da Pedagogia Histórico
Crítica seguindo as 5 etapas de: Prática social inicial, Problematização, 
Instrumentalização, Catarse e Prát
ferramenta de grande importância para a sala onde o conteúdo foi abordado, sendo 
possível perceber o empenho, a leitura, e os conhecimentos adquiridos pela interação 
entre todos os elementos e os ma
uma ação de cidadania, informação e de garantia de qualidade de vida e acesso aos 
direitos universais. 
Palavras-chave: Saúde. Meio Ambiente.
 
1 INTRODUÇÃO 
 A pandemia representa um cenário caracterizado por uma extensão de 
magnitude grave e territorialmente mundial, se disseminando á diferentes regiões do 
globo terrestre (WHO,2020).

O Coronavírus é um vírus é responsável por causar infecções, tendo recebido 
essa nomenclatura em virtude de possuir em sua anatomia microscópica uma estrutura 
na forma de coroa (BRASIL, 2020).
 O SARS-CoV-2 é um novo C
de 2019 após casos registrados de infectados na China
provocando a doença infectocontagiosa
MCINTOSH,2020). 
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A pandemia representa um cenário caracterizado por uma extensão de magnitude grave 
e territorialmente mundial, se disseminando á diferentes regiões do globo terrestre

erando que sua transmissão ocorre através do contato direto entre as pessoas foi 
realizada ações de orientação.O objetivo desse estudo consiste em demonstrar a 
importância da educação em saúde no ambiente escolar para prevenção ao SARS

nteúdos pedagógicos virtuais, A atividade foi implementada no Curso 
Técnico em Enfermagem do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho com 
participação de 30 alunos e duração de 3 aulas de 55 minutos, na disciplina de Saúde 

. O período de realização ocorreu nos meses de outubro 
.As ações foram conduzidas através da implementação da Pedagogia Histórico

Crítica seguindo as 5 etapas de: Prática social inicial, Problematização, 
Instrumentalização, Catarse e Prática social final. A atividade representou uma 
ferramenta de grande importância para a sala onde o conteúdo foi abordado, sendo 
possível perceber o empenho, a leitura, e os conhecimentos adquiridos pela interação 
entre todos os elementos e os materiais pedagógicos utilizados. A promoção da saúde é 
uma ação de cidadania, informação e de garantia de qualidade de vida e acesso aos 
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 A sua transmissão ocorre principalmente at
indivíduos sadios e doentes e sintomáticos por meio de gotículas respiratórias capazes 
de adentrar por meio do nariz e da boca(ROTHE,2020).

O objetivo desse estudo
saúde no ambiente escolar 
pedagógicos virtuais, além de 
alunos do Curso Técnico em Enfermagem do IFSULDEMINAS 
Muzambinho. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS.
 

De Acordo com Daltro e Faria (2019) o RE representa um trabalho de linguagem 
e uma construção que não pretende ter sua natureza co
caráter de síntese provisória, aberta a minuciosa leitura e à contínua produção de saberes 
novos e transversais.  

A Pedagogia Histórico
contexto do diálogo e da elaboração de a
meio da ativa participação dos cidadãos

Para o alcance das ações esperadas a equipe do projeto reuniu
pela metodologia da Pedagogia Histórico
descreve este método de grande relevância no desenvolvimento do aluno gerando 
impactos sobre a educação brasileira. 

Foram seguidas as 5 etapas: Prática social inicial com o estabelecimentos dos 
desafios de trabalho por meio
Brasil e no Mundo; Problematização com a identificação de temáticas 
sobre a complicações e grupos de risco
ferramentas para a abordagem do tema
alcançar o público de interesse;  Catarse por meio da manifestação de ideias e con
adquiridos nas interações entre a equipe; e Prática social final na liderança da execução 
do projeto.  

A Atividade foi implementada no Curso Técnico em Enfermagem do 
IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho com participação de 30 alunos e duração de 
3 aulas de 55 minutos, na disciplina de Saúde Ambiental, no período de 
novembro de 2020. 

Os alunos foram sensibilização através de material de divulgação, material para 
leitura, e através dos vídeos educativos sobre COVID
Ministério da Saúde. No espaço virtual foram convidados para a expressão e 
manifestação de ideias e opiniões sobre 
promoção da saúde. Em seguida foram 
apreendidos através da ação metodológica 
mim” por um tempo de 5 minutos, onde deveriam exemplificar com situações reais
sugestões de intervenções propostas. Utiliz
com tempo de 01:23s e a consulta
Organização Mundial da Saúde”.
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RESULTADOS E DISCUSS
 
Após o agrupamento dos alunos e dinamicidade das proposições das atividades 

foi possível observar:  
Prática Social Inicial 

bastante motivados e demonstravam interação com os assuntos sugeridos. Apresentando 
afinidade pelo tema assumindo o protagonismo da condução dos trabalhos propostos. 
Ao assistir os vídeos “Minuto Saúde”
o tema. Inclusive as chamadas fakenews. 

Encontro 02 - Problematização: O professor realizou a Criação do Espaço de  
Argumentação e iniciou os diálogos
eram as percepções dos alunos sobre a pandemia.

Encontro 02 - Instrumentalização: Este espaço foi preparado para a “eleição” de 
líderes de grupos que seriam os “porta
gerando uma “câmara de decisões sobre o isolamento social, quarenten
vacinação.  

Encontro 03 – Catarse: Com as ideias todas registradas o professor iniciou os 
questionamentos do encontro 02 e realizou provocações sobre a temática com a 
finalidade de promover uma “votação de quais ações seriam prioritárias 
que a comunidade poderia estar protegida e bem informada sobre a COVID

Encontro 03 – Prática Social Final: Momento de interação entre 
representantes das câmaras de 
em prol da educação em saúde para adesão ao alcó
das mãos e conscientização.
 A Promoção da saúde permite aos sujeitos a oportunidade de ouvir a si mesmos 
e á vivenciar as experiências dos demais nos espaços de encontros, proporcionando a
construção do cuidado coletivo
  
CONCLUSÕES 

A promoção da saúde constitui ações de empoderamento e envolvimento da 
sociedade na solução dos problemas coletivos que envolvem a comunidade escolar. A 
criação de espaços de diálogo e de troca de informações é fundamental para o 
estabelecimento de vínculo
refere à saúde como um direito de todos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o agrupamento dos alunos e dinamicidade das proposições das atividades 
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bastante motivados e demonstravam interação com os assuntos sugeridos. Apresentando 

assumindo o protagonismo da condução dos trabalhos propostos. 
“Minuto Saúde”relataram o acesso á diversas informações sobre 

o tema. Inclusive as chamadas fakenews.  
Problematização: O professor realizou a Criação do Espaço de  

Argumentação e iniciou os diálogos por meio de questionamentos preliminares  e quais 
lunos sobre a pandemia. 

Instrumentalização: Este espaço foi preparado para a “eleição” de 
líderes de grupos que seriam os “porta-vozes” de cada elemento que compõe a escola, 

decisões sobre o isolamento social, quarenten

Catarse: Com as ideias todas registradas o professor iniciou os 
questionamentos do encontro 02 e realizou provocações sobre a temática com a 
finalidade de promover uma “votação de quais ações seriam prioritárias 
que a comunidade poderia estar protegida e bem informada sobre a COVID

Prática Social Final: Momento de interação entre 
representantes das câmaras de inclusão escolar” e levantamento das medidas prioritárias 

em saúde para adesão ao alcóol em gel, uso de máscaras, 
das mãos e conscientização. 

A Promoção da saúde permite aos sujeitos a oportunidade de ouvir a si mesmos 
e á vivenciar as experiências dos demais nos espaços de encontros, proporcionando a
construção do cuidado coletivo( IGLESIAS; DALBELLO-ARAÚJO, 2011
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