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Diapositivo 1: 

Esta aula aborda:  

Das moléculas aos Organismos: estruturas e processos (diapositivos 14-32) 

Ecossistemas: interações, energia e dinâmicas (diapositivos 7-13) 

Hereditariedade: Herança e variação de traços (diapositivos 14-32) 

Evolução Biológica: Unidade e Diversidade (diapositivos 14-32) 

Sistemas da Terra (diapositivos 7-9) 

A Terra e a Atividade Humana (diapositivos 7-12) 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: (são abordados através da 
aula, mas destacam-se os abaixo indicados) 

ODS 3: Saúde e Bem-estar (diapositivos 33-34 - higiene pessoal)  

ODS 4: Educação de qualidade (diapositivos 1-37) 

ODS 6: Água potável e Saneamento (diapositivos 7-9) 

ODS 7: Energia limpa e acessível (diapositivos 8-11- desflorestação) 

ODS 11: Cidades e Comunidades sustentáveis (diapositivos 8-11- desflorestação) 

ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis (diapositivos 8-11- desflorestação) 

ODS 13: Ação Climática (diapositivos 8-12) 

ODS 15: Vida na Terra (diapositivos 7-13) 

ODS 17: Parcerias para os Objetivos (diapositivos 3, 6 e 35) 

Visão geral: 

Já alguma vez pensaste como é que os surtos de doença começam? Um microorganismo 
encontra o ambiente ideal e escapa ao controlo! Este pode inclusivé atravessar a barreira entre 
espécies, capaz de provocar infeção a nós, humanos. Como é que podemos agir 
preventivamente? Descobre mais em Surto: Um Mundo – Uma Saúde. 

Objetivos da aula:  

1. Os estudantes vão compreender que a saúde humana está dependente da saúde dos 
animais e do ambiente (diapositivos 7-12, 33-35) 
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2.  Os estudantes vão perceber a necessidade das vacinas (slides 6 and 35) 

3. Os estudantes vão compreender melhor a importância de proteger o meio ambiente 
(diapositivos 7-12, 35) 

4.  Os estudantes vão perceber melhor a transmissão das doenças e as mutações (diapositivos 
9-32) 

5.  Os estudantes vão ver o que os profissionais de saúde estão a combater neste momento 
(slides 16, 18 e 35) 

6.  Os estudantes vão compreender a importância de uma boa comunicação entre diferentes 
profissionais (slide 35) 

 

Diapositivo 2:  

Cada palavra-chave tem um diapositivo individual com a sua definição nos próximos 4 
diapositivos. 

 

Diapositivo 3: 

Enfatize que os médicos veterinários (médicos dos animais) podem trabalhar em estreita 
colaboração com os médicos (saúde humana) e investigadores de saúde ambiental para 
promover eficientemente a saúde dos animais, das pessoas e do ambiente em simultâneo.  

Do website da CDC (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-
shared.html): 

One Health (Uma “Só” Saúde) é uma abordagem que reconhece a conexão entre pessoas, 
animais, plantas e o ambiente que partilham; e que necessita da colaboração conjunta de 
profissionais da saúde humana, animal e ambiental para obter o melhor resultado para todos. 

Resumo: 

Este diagrama de Venn está simplificado. A realidade é mais complexa.  

A abordagem “Uma Saúde” que está a ser utilizada para combater a pandemia COVID-19 
envolve: 

- Profissionais de Saúde Humana – para tratar os pacientes e realizar pesquisas e 
investigar a viabilidade de novos tratamentos e/ou vacinas.  

- Médicos Veterinários – para ajudar a determinar a origem do vírus e desenvolver 
possíveis tratamentos/vacinas, bem como, determinar o risco de transmissão entre 
animais e pessoas.  

- Investigadores em saúde pública (podem incluir médicos veterinários e profissionais de 
saúde humana) – para informar e proteger as pessoas relativamente à propagação e 
dispersão da doença.  

- Investigadores farmacêuticos (ex. bioquímicos) - para desenvolver um tratamento e/ou 
vacina. 



- Virologistas – para identificar o vírus e auxiliar os profissionais de saúde e investigadores 
da área farmacêutica. 

- Imunologistas – providenciam orientação aos profissionais de saúde e aos 
investigadores da área farmacêutica  

- Ecologistas - para determinar o grau/nível de alterações ambientais no local de origem 
do vírus. 

- Sociologistas – para determinar o efeito do distanciamento social na população, auxiliar 
nas decisões políticas e determinar as causas do aumento da interação entre os animais 
e o Homem. 

- Economistas – para determinar como gerir o encerramento dos estabelecimentos e as 
consequências económicas da pandemia na sociedade  

- Educadores – para educar o público sobre a importância do conceito de “Uma Saúde”  

- Decisores políticos – para alterar ou criar leis que promovam a segurança pública.  

Em resumo, “Uma Saúde” significa trabalho em equipa. 

 

Diapositivo 4 

Pergunte quantas espécies estão representados no slide (resposta: 5 porque os humanos são 
um tipo de espécie animal) 

Dica para professores/educadores: Realce o termo “zoo” em zoonótico.   

Pergunte se conseguem adivinhar o significado do termo “zoo” em grego. (significa “animal ou 
ser vivo”). Desafie os estudantes a pensar noutras palavras que tenham “zoo” como radical (ex: 
zoologia, zooparasita, relativo a zoológico). 

(Um link interessante para outros termos “zoo”: https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-
and-suffixes-zoo-or-zo-373875) 

Do CDC dos Estados Unidos (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-
diseases-shared.html): 

60% das doenças infecciosas conhecidas nas pessoas têm carácter zoonótico. Isto torna crucial 
a necessidade de uma nação fortalecer a sua capacidade de prever e responder a estas doenças 
segundo um o conceito de “Uma Saúde”. A abordagem  Uma Saúde” reconhece a conexão entre 
pessoas, animais e plantas, e o ambiente em que vivem. Assim, necessita da colaboração e 
trabalho conjunto dos profissionais da área humana, animal e ambiental para obter os melhores 
resultados para a saúde de todos.  

 

Diapositivo 5 

Saliente que os vírus, bactérias e parasitas e mesmo as células humanas e animais podem sofrer 
mutações (ex. algumas pessoas, tal como o gato da imagem têm um dedo ou dois a mais!) 



Uma boa dica é pedir aos estudantes para repetir a frase: “Mutação é Alteração/Mudança”. 
Esta frase pode ser repetida durante a aula (mais tarde, os alunos aprendem que a mutação 
pode fortalecer ou enfraquecer a capacidade do vírus de infetar as células e replicar-se. Às vezes 
a mutação não faz grande diferença, é apenas uma alteração benigna. Outras vezes, a diferença 
é crucial. 

Os investigadores em março de 2020 acreditavam que o COVID-19 era uma doença causada por 
um vírus que: 

1. Sofreu uma mutação nos animais para ser mais fácil disseminar-se para e entre pessoas 
ou 

2. Sofreu uma mutação nos humanos para facilitar a transmissão entre humanos 

 

Diapositivo 6 

As vacinas são criadas para fortalecer o organismo, preparando-o para combater um dado 
agente infecioso. Uma pessoa (ou animal) que seja vacinado não se torna invencível contra um 
dado agente/microorganismo (para o qual a vacina é desenvolvida). Acontece que apesar de a 
pessoa ou animal poder ficar infetada e doente com o agente, geralmente, desenvolve uma 
forma muito mais subtil da doença quando comparado com alguém que não foi vacinado. 

Rever o seguinte: 

- Um ponto importante para não gerar confusão: uma vacina NÃO É um medicamento. A 
vacina é dada antes de alguém ser exposto ao agente patogénico (vírus ou bactéria) e o 
medicamento (ex: antivírico ou antibiótico) é somente dado APÓS contrair doença. 

- Trata-se de um bom diapositivo para relembrar os alunos sobre os termos anticorpo e 
antigénio. 

- Veterinários, médicos e investigadores trabalham em conjunto para desenvolver uma 
vacina que proteja as pessoas contra o vírus que causa a doença COVID-19. 

- Os medicamentos são desenvolvidos a partir de plantas, microorganismos e outros 
elementos encontrados no meio ambiente. 

       à Exemplo: Penicilina https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-
functional-fungus/ 

- Os especialistas que trabalham com o meio ambiente, as pessoas e os animais estão a 
unir esforços e a trabalhar conjuntamente para proteger as pessoas contra o vírus SARS-
CoV-2 (responsável pela doença COVID-19). É necessário que comuniquem eficazmente 
sem perder tempo. “Uma Saúde” em ação. 

Dicas para os professores: usar um exemplo do ponto de vista veterinário – um cão que recebe 
uma vacina (ex: anti-rábica) não vai adoecer do agente patogénico para o qual a vacina foi 
desenhada (ex: vírus da raiva) comparado com um cão que não recebeu a vacina. O mesmo 
princípio é verdade para as pessoas. 

(Se os estudantes perguntarem, para o exemplo da raiva – cães não vacinados têm uma elevada 
probabilidade de morrer da doença se se infetarem com o vírus da raiva. Além disso, um cão 
pode morder uma pessoa e transmitir a doença, porque se trata de uma doença de carácter 
zoonótico. 



 

Diapositivo 7 

Pergunte aos estudantes: “quais são as três componentes de “Uma Saúde”? (Resposta: saúde 
humana, saúde animal e saúde ambiental. 

Resumo: isto é uma imagem de uma floresta saudável e equilibrada. Os animais estão 
espalhados e não existe stress para nenhuma das espécies animais. As árvores também parecem 
saudáveis. 

(A professora pode discutir que a água potável desempenha um importante papel no 
ecossistema florestal. O diapositivo abrange os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas da “Água Potável e Saneamento” e “Vida na Terra”. 
 

Diapositivo 8 

Pergunte aos alunos: 

1. “Porque é que existem menos árvores?” (Pela desflorestação causada pelas pessoas 
e/ou devido a alterações ambientais que dificultam o desenvolvimento das plantas na 
área apresentada). 

2. “Para onde vão os animais quando ocorre uma situação de desflorestação (menor 
densidade de árvores?” (Eles começam a povoar mais densamente uma área menor. 
Múltiplas espécies e indivíduos competem por comida/abrigo num menor espaço para 
viver, desencadeado uma situação de maior stress. Alguns animais abandonam as 
florestas em busca de comida, aproximando-se das povoações e, assim, dos humanos). 

(A professora pode explicar a importância do papel da qualidade da água num ecossistema em 
mudança. Se os animais beberem água conspurcada, contaminada pelas pessoas ou por outros 
animais, podem ficar doentes. Além da desflorestação, a professora pode discutir como é que 
as Alterações Climáticas podem alterar habitats naturais e levar os animais (e até insetos) a 
deslocar-se para novos territórios. Este diapositivo abrange os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas no que respeita à “Ação Climática”, “Energia Limpa e Acessível”, 
“Cidades e Comunidades Sustentáveis”, “Produção e Consumo Responsáveis”, “Água potável e 
Saneamento” e “Vida na Terra”. 

 

Diapositivo 9 

Pergunte aos alunos: 

1. “Quais as diferenças que se observam quando comparamos com o diapositivo/slide 
anterior?” (existem mais pessoas, menos árvores, e mais animais próximos de pessoas. 
Repare que não existem alterações no número de animais entre os diapositivos). 

2. “O que é uma doença zoonótica?” Oportunidade para rever o conceito, destacando que, 
neste slide, existem mais pessoas na área onde os animais vivem. Esta é a área onde as 
doenças zoonóticas podem facilmente “saltar a barreira de espécie” e transmitir-se 
entre animais e pessoas. Realce que o COVID-19 (causado pelo novo Coronavírus) é 
uma DOENÇA ZOONÓTICA. 

 



Diapositivo 10 

Observe que as aves estão a desaparecer devido à menor densidade florestal ou a morrer por 
causa do aumento da competição por comida e abrigo (árvores). 

As alterações climáticas podem interferir no habitat animal e levar à extinção das espécies 
através das alterações no crescimento vegetal na área ou através da mudança de temperatura 
que poderá tornar-se incompatível com aquela espécie animal ou vegetal. Desta forma, as 
alterações climáticas afetam os animais, as pessoas e as plantas.  

(Este diapositivo aborda o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: “Ação 
Climática”). 

 

Diapositivo 11 

Compare o presente slide com o anterior e observe as diferenças. Devagar avance e recue várias 
vezes. 

Questione os alunos se conseguem enumerar 5 diferenças entre os dois slides. (as respostas 
estão no próximo slide) 

 

Diapositivo 12 

Respostas da professora: 

Não existem aves – porque existe muita competição por comida e abrigo (devido à perda de 
habitat) 

Menos árvores – porque as pessoas estão a cortá-las ou porque algumas aves eram responsáveis 
por comer os frutos e dispersar as sementes, adotando o papel de polinizadores 

Mais ratos – porque alguns tipos de aves são predadores de ratos e ao desaparecerem da 
floresta, a população de ratos aumenta (perde um dos predadores naturais). 

Mais raposas – quando a população de ratos aumenta, existe um aumento de presas para as 
raposas predarem. 

Mais animais em áreas urbanas/peri-urbanas – porque os animais não têm outra opção (o seu 
habitat foi destruído ou é mais fácil para eles sobreviverem/encontrarem comida próximos das 
pessoas). Enfatize que a situação pode aumentar o risco de disseminação de doenças 
zoonóticas e que o COVID-19 se trata de uma DOENÇA ZOONÓTICA. 

 

Diapositivo 13 

Realce que o COVID-19 (causado pelo novo Coronavírus, também chamado de “SARS-CoV-2”) é 
uma DOENÇA ZOONÓTICA. 

Revisão dos termos doença zoonótica e mutação (nos próximos 2 slides) 

COVID-19= a doença causada pelo Novo Coronavírus (a forma científica de nos referirmos aos 
vírus é “SARS-CoV-2”) 



Revisão: Agora é um bom momento de debater o facto das pessoas consumirem animais 
selvagens em alguns locais do mundo. Fazem-no por diversas razões. Este tipo de alimento pode 
ser considerado exótico e requintado, ou é culturalmente aceite como normal, ou as pessoas 
não têm outra opção no acesso a proteína. Independentemente da razão, o consume de carne 
exótica aumenta a probabilidade de uma pessoa ficar doente pelos agentes patogénicos do 
animal. Mercados de animais vivos são conhecidos pelo confinamento dos animais em jaulas ao 
lado de (ou no cimo de) outros animais, aos quais não estão naturalmente expostos. Este 
ambiente não natural aumenta o nível de stress do animal tornando-o suscetível a desenvolver 
sinais de doença. Se um animal defecar ou urinar numa área de outro animal, então existe um 
aumento do risco de dispersão de doença e de transmissão de agentes patogénicos entre dois 
animais (apesar de em diferentes espécies poderem ocorrer mutações diferentes).  

 

Diapositivo 14 

Explique que: 

1. A razão pela qual estamos a falar de mutações é porque o novo Coronavírus resultou de uma 
mutação. É desta forma que o vírus conseguiu saltar a barreia de espécies, de animais para 
humanos e depois transmitir-se entre humanos. 

2.  Um modelo pretende prever o que vai acontecer, o que ajuda os investigadores a prever o 
futuro, de forma a permanecermos saudáveis (ex. Os investigadores criam modelos que tentam 
prever a quantidade “x” de pessoas que vão adoecer com o vírus, assim, todos necessitamos de 
praticar o isolamento social por “y” quantidade de tempo).  

 

Diapositivo 15 

Rever que “mutação é alteração/mudança”. Peça a 2-3 voluntários para lerem rapidamente a 
frase a negrito cinco vezes.  

O Trava-línguas serve como modelo para um tipo de mutação – o mais simples denominado 
“mutações pontuais”. 

 

Diapositivo 16 

Escolher dois estudantes voluntários antes de seguir o próximo diapositivo 

Sumário: Esta atividade modela o que pode acontecer durante a tradução – ou quando uma 
proteína está a ser sintetizada dentro de uma célula. A mensagem correta é encontrada no 
RNAm mas a proteína produzida não corresponde ao planificado. Os investigadores (março 
2020) observaram que o novo Coronavírus possuia alguma capacidade de corrigir algumas 
mutações para permitir uma melhor replicação (ou mais precisa). Geralmente, outros vírus RNA 
(ex. o vírus da gripe, também denominado “Influenza”) não tem esse tipo de capacidade e 
sofrem mutações sem que estas sejam corrigidas. Isto torna o desenvolvimento de vacinas para 
a gripe difícil, uma vez que, os cientistas  precisam de prever que mutações irão ocorrer quando 
e onde no Mundo, e depois distribuir a vacina (nesse local do Mundo) para proteger a pessoa 
contra o recém mutado vírus. É isto que faz com que exista uma vacina da gripe nova todos os 
anos. (Este tópico é revisto nos próximos 2 slides). 



Para o próximo diapositivo: 

Os dois estudantes voluntários vão, um de cada vez, colocar o computador em silêncio, e dirão 
uma das opções em cada exemplo. Os restantes alunos vão tentar adivinhar a palavra 
pronunciada. Peça aos alunos que levantem um dedo se consideram que é a primeira opção e 
dois dedos se consideram que se trata da segunda opção. Na presença de todos os votos, o 
estudante voluntário indica a palavra escolhida e discute-se a diferença que faz uma 
ligeiramente alteração (mutação) na grafia, embora com o mesmo som/oralidade, no significado 
das diferentes palavras. 

 

Diapositivo 17 

Os dois estudantes voluntários vão, um de cada vez, colocar em silêncio o computador, e dirão 
uma das opções em cada exemplo. Os restantes alunos vão tentar adivinhar a palavra 
pronunciada. Peça aos alunos que levantem um dedo se consideram que é a primeira opção 
(Conselho/Nós) e dois dedos se acharem que se trata da segunda opção (Concelho/Noz). Na 
presença de todos os votos, o estudante voluntário indica a palavra escolhida e discute-se a 
diferença que faz uma ligeiramente alteração (mutação) na grafia, embora com o mesmo 
som/oralidade, no significado das diferentes palavras. 

 

Diapositivo 18   

Destaque que as mutações podem ser difíceis de prever. 

Faça esta atividade com calma. Explique que os vírus no lado esquerdo do slide estão a replicar-
se (em multiplicação) e irão apresentar a cor original (Vermelho/Azul) ou revelar uma mutação 
(a cor roxa). 

Deixe os alunos adivinhar quando é que o vírus roxo (que sofreu mutação) aparecerá. Eles têm 
três palpites (o/a professor/a pode revelar que o vírus mutado (roxo) vai aparecer pelo menos 
uma vez). 

Revisão: O vírus da gripe (denominado influenza) é um exemplo de uma vírus que sofre muitas 
mutações. Esta é a razão pela qual todos os anos são feitas novas vacinas. Os investigadores 
necessitam de olhar de perto para o vírus (através da sua sequenciação) para ver onde é que irá 
ocorrer a próxima mutação, de forma a desenvolver o tipo certo de vacina. 

 

Diapositivo 19 

Explique que outra forma de os vírus poderem sofrer mutações é misturando-se num dado 
animal (ex. um porco, morcego). Destaque que este “animal” pode ser uma pessoa!   

O primeiro exemplo animal é um porco. Isto porque a gripe suína (um vírus influenza) ocorreu 
depois de um porco recombinar diferentes vírus em si mesmo. (O porco é suscetível ao vírus da 
gripe das aves e dos humanos, pelo que ele próprio pode funcionar como um veículo de 
recombinação de vírus da gripe de aves, humanos e do próprio porco, surgindo um novo vírus 
recombinante) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018. 



O segundo exemplo animal é o morcego. Pergunte aos alunos se o morcego for responsável por 
algo do género, o que é que pode ser feito relativamente a isso? (Alguns alunos irão dizer para 
manter a distância destes animais – o que é uma resposta correta – e outros alunos irão sugerir 
matar os morcegos. Como resposta à segunda possibilidade apontada, o próximo slide 
apresentado revelará a importância dos morcegos para o ecossistema!) 

Resumo: este diapositivo mostra um tipo de mutação denominado rearranjo genético (e, mais 
especificamente, uma mudança/alteração antigénica, em inglês – “antigenic shift”. Através 
deste “rearranjo genético” um novo vírus pode ser produzido.   

 

Diapositivo 20 

No slide anterior, o morcego era o segundo exemplo. 

Analise: 

- Os morcegos são muito importantes – comem insetos e são polinizadores. 

- Às vezes, o ecossistema pode colapsar quando os morcegos desaparecem (é nesse momento, 
que se percebe que os morcegos são uma espécie chave para o seu ecossistema).  

Para mais informação sobre este tópico consultar: 

Informação geral: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 

PDF para morcegos que vivem em cavernas (menciona o Síndrome do nariz branco): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 

 

Diapositivo 21 

(A próxima atividade mostra uma forma diferente de mutação do vírus, através de 
recombinação/rearranjo genético”) 

 

Diapositivo 22 

Esta atividade mostra o que é o rearranjo genético, mais especificamente com uma “mudança 
antigénica”.  

Os estudantes vão preencher os espaços em branco. O próximo slide demonstra um exemplo 
do que os estudantes eventualmente registaram. 

 

Diapositivo 23 

Observe que a frase vermelha é como o vírus vermelho. A frase azul é como o vírus azul. O que 
acontece quando se combina as duas frases juntas para dar origem à frase modificada (que 
resultou da mutação)? (ver o próximo slide). 

 

 



Diapositivo 24 

Analisa as frases modificadas. 

 

Diapositivo 25 

Peça aos estudantes que usem a caixa de mensagens para escrever a frase com os espaços em 
branco preenchidos (idealmente, as novas palavras escritas em Maiúsculas). Deixe os 
estudantes submeter a sua mensagem para todos no chat. Se não for possível fazer com a caixa 
de mensagens num chat, então os estudantes deverão dizer em voz alta as frases. 

O tempo sugerido para os alunos executarem a atividade é 2mins, mas deve ser ajustável ao 
grupo. 

Assim que todos tiverem preenchido os espaços em branco da frase, o professor deve 
demonstrar como é que pode combinar as frases de dois estudantes, para produzir uma frase 
nova modificada (um exemplo de uma mutação).   

Pergunte aos alunos, depois de criar a frase modificada (combinada), se a mutação/combinação 
fortaleceu ou enfraqueceu a mensagem original da frase (ou simplesmente tornou a frase muito 
estranha/sem sentido).  

Peça a 1-2 voluntários para combinar outras frases encontradas nas frases partilhadas para 
produzir novas frases modificadas/mutadas. 

Resumo: esta atividade é outra forma de avaliar como uma mutação pode ocorrer dentro de 
um vírus ou no interior de uma célula. Por vezes, as mutações alteram os vírus, fortalecendo-os 
ou enfraquecendo-os.  

 

Diapositivo 26 

Analise: 

Existem essencialmente dois constituintes principais num vírus: a cápside e o ácido nucleico 
(material genético). 

A cápside determina quão infeccioso o vírus é. O ácido nucleico determina quão facilmente o 
vírus consegue replicar-se. 

 

Diapositivo 27 

Repare que o diapositivo mostra a composição de um vírus “normal” (exterior vermelho + 
interior vermelho) 

 

Diapositivo 28 

Repare que este slide mostra a composição de um vírus “mutado” (exterior vermelho+ interior 
azul) 



 

Diapositivo 29 

Pergunte: Quais são os dois vírus mutados? (resposta: o vírus do topo, com a cápside vermelha 
e o ácido nucleico azul, e o de baixo com a cápside azul e o ácido nucleico vermelho). 

 

Diapositivo 30 

Resumo: 

- A membrana externa/cápside traduz a facilidade com que um vírus consegue entrar na 
célula.  

- A componente interna/ácido nucleico traduz a facilidade com que o vírus se consegue 
replicar dentro de uma célula. 

Pergunte: 

Como é que acha que uma mutação pode alterar o vírus? (Pode alterar o exterior, o interior ou 
ambos!) Por isso, uma mutação pode alterar a facilidade com que o vírus pode entrar dentro da 
célula e/ou pode alterar a quantidade de replicação que ocorre dentro da célula).  

 

Diapositivo 31 

Se o tempo permitir: 

Peça aos estudantes para escrever o conjunto dos números escolhido na conversa do chat. 

Este slide prepara a turma para a próxima atividade que demonstra que uma mutação pode 
fortalecer ou enfraquecer o vírus. 

 

Diapositivo 32 

Peça aos alunos para observar o caminho que os números escolhidos por eles os levam a seguir. 

Esta atividade é feita devagar, passo a passo. 

Por exemplo, um aluno que escolha os números 1 e 2 vão ter o vírus mais fraco (a mutação do 
fundo, cuja soma é 3). O estudante que escolher os números 3 e 4 eventualmente irão 
apresentar o vírus mais forte (a mutação de cima, cuja soma é 7). Os estudantes que escolherem 
as outras combinações de números (sejam elas 1 e 4 ou 3 e 2) vão ter vírus ditos “normais” (com 
somas de 5, respetivamente). 

Resumo: 

- As mutações não acontecem a toda a hora (o professor pode explicar que os vírus RNA 
sofrem mutações muito mais frequentemente do que os vírus DNA).  

- Por vezes, a mutação pode tornar o vírus mais fraco (como o exemplo da cápside azul). 



- Por vezes, a mutação pode tornar o vírus mais forte (como no exemplo da cápside 
vermelha). 

- Os vírus são difíceis de prever! (Relembre os estudantes, que isto é importante para os 
cientistas terem em conta quando criam a próxima vacina da gripe). 

Os investigadores (Março 2020) acreditavam que o Novo Coronavírus tinha uma alta 
infecciosidade e um elevado grau de replicação viral. Por isso, as pessoas precisavam de 
exercer boas práticas de higiene pessoal (apresentadas no próximo slide) para que o vírus 
não consiga infetar-nos através do nariz, boca ou olhos. Note, que as mãos frequentemente 
transportam a maioria dos microorganismos, isto porque tocam em objetos, seguram os 
objetos e depois são usadas para comer os alimentos. 

Dica: Uma atividade mais desafiante é fazer com que os estudantes multipliquem os números 
para obter produtos: 3 x 4=12, 3 x 2=6, 1 x 4= 4, 1 x 2= 2. (Repare que não se modifica a 
identificação do vírus mais patogénico (mais “forte”) e menos patogénico (mais “fraco”). 

 

Diapositivo 33 

Pergunte:  

- Quais são as canções que os alunos cantam para lavar as mãos durante pelo menos 20 
segundos? (Parabéns (duas vezes), ‘Let it Go’) 

- Acerca das três partes de “Uma Saúde”. Com este diapositivo, os alunos são recordados que a 
saúde humana está dependente da saúde ambiental. Nós precisamos de assegurar-nos que o 
ambiente está limpo para que as pessoas possam permanecer saudáveis. 

- O que acontece se se espirrar ou tossir para o cotovelo e depois se cruzar os braços? (Tu terás 
de lavar as mãos novamente durante pelo menos 20 segundos!) 

Ligação para a fonte de informação do diapositivo: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

(Os estudantes podem ter questões sobre o uso de máscaras. Em março de 2020, o CDC dos EUA 
recomenda o uso de máscara apenas se a pessoa estiver doente. Neste momento (junho 2020) 
em Portugal é obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos fechados. Estas 
recomendações sofrem atualizações ao longo do tempo). 

 

Diapositivo 34 

AVISO: A palavra “crap” no vídeo relembra os alunos para não realizarem a atividade com 
corante alimentar em casa.  

O vídeo tem a duração de 3 minutos e 20 segundos – isso mostra o quão longe um espirro pode 
viajar (usando diferentes tipos de corante alimentar) e o que acontece se se colocar as mãos à 
frente, quando se espirra contra o cotovelo ou um lenço. (Ter em mente que o exemplo do lenço 
mostra mais gotículas no chão e contaminação nas mãos. Isto demonstra ainda melhor a razão 
pela qual se devem lavar as mãos depois de espirrar e descartar o lenço de papel no lixo). Link 
original: 



https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 

Pergunte os alunos o que os surpreendeu no vídeo.  

 

Diapositivo 35 

Pergunte: Quais são as três componentes de “Uma Saúde”? 

Para o primeiro ponto: Enfatize que os veterinários estão a trabalhar no desenvolvimento de 
uma vacina HUMANA (porque os modelos animais são usados no processo de desenvolvimento 
de uma vacina). Além disso, os veterinários e os investigadores de saúde ambiental (como os 
ecologistas) têm investigado vírus em animais selvagens nos últimos 10 anos. Por causa do seu 
trabalho, os investigadores na China já sabiam da existência de coronavírus perto de Wuhan, 
China (a cidade que onde os primeiros casos de doença humana foram identificados) e a 
identificação do novo coronavírus (chamado SARS-CoV-2) foi feita em 2 semanas em vez dos 
habituais longos meses) como o que aconteceu com o surto de SARS em 2002.  

Para o segundo ponto: Realce que as pessoas estão a ocupar o espaço onde habitavam os 
animais selvagens. Devido à perda de habitat natural, os animais são forçados a procurar comida 
para sobreviver, muitas vezes, aproximando-se da população humana. Explique que as pessoas 
têm microorganismos que podem transmitir aos animais e vice-versa. 

Para o último ponto: Se os alunos pensarem que plantar árvores é a única forma de reflorestar 
as florestas, relembre que diminuir a quantidade de papel gasto pode conduzir a uma menor 
desflorestação. Se as pessoas exigirem menos do meio ambiente, a Natureza consegue 
equilibrar-se a si mesma com o tempo. Existem muitas medidas de que permitem atenuar a 
sobre-exploração dos recursos naturais, por exemplo, a reutilização dos sacos de compras, a 
reutilização do papel, a reciclagem dos produtos, entre outros. 

 

Diapositivo 36 

https://www.e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 

www.e-bug.eu tem jogos grátis online para todos as idades 

Este website em particular foca-se nas Resistências aos Antimicrobianos (outro conceito na 
temática da “Uma Saúde”).  

(Isto pode ser trabalho de casa se o professor quiser). 

 

Diapositivo 37 

Pesquisa de 2 minutos para o professor preencher: 
https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 

Outras atividades de “Uma Saúde” para os alunos:  

Jogos para clarificar conceitos de microorganismos e doenças zoonóticas:  



http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-
Original/_301/Game-Overview.html 

Livro interativo que mostra como os veterinários ajudam a detetar um novo vírus na cidade de 
Nova Iorque. 

(Baseado em factos reais, aquando do Vírus West Nile em Nova Iorque em 1999): 

https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  

TEDx talk de veterinários durante o surto de West Nile Virus:  

https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (duração de 15:16) —apropriado para 
estudantes mais velhos (>15 anos) 

Material online de “Uma Saúde”, podendo ser usado presencialmente ou como ferramenta 
eLearning: 

Analisa como viver em segurança perto de morcegos e foi desenvolvido para comunidades em 
África:  

https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 

Mais informação sobre como o ambiente e os animais desempenham um papel na saúde 
humana:  

https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 

Material adicional para curiosos:  

https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 

https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-
a-coronavirus 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-
message-says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 

 

 


