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Slide 1:  

Esta lição aborda:  

Padrões de ciência para a próxima geração nos EUA: (estes são abordados ao longo de 

toda a lição, mas em maior destaque nos seguintes slides) 

Pré-escolar: LS1: Das moléculas aos organismos: Estruturas e processos (slides 13-15)  

Pré-escolar: ESS3: A terra e a atividade humana (slides 8-12)  

Nível 1: LS1: Das moléculas aos organismos: Estruturas e processos (slides 13-15)  

Nível 1: LS3: Hereditariedade: hereditariedade de certos traços e sua variação (slides 13-15) 

Nível 2: LS2: Ecossistemas: Interações, Energia e dinâmicas (slides 8-12) 

Nível 2: LS4: Evolução biológica: Unidade e diversidade (slides 13-15)  

Nível 3: LS1: Das moléculas aos organismos: Estruturas e processos (slides 13-15) 

Nível 3: LS2: Ecossistemas: Interações, Energia e dinâmica (slides 8-12) 

Nível 3: LS3: Hereditariedade: a herança de certos traços e sua variação (slides 13-15)  

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: (estes são abordados ao 

longo de toda a lição, mas em maior destaque nos seguintes slides).  

Saúde de qualidade (slides 4-6 - higiene pessoal) 

Educação de qualidade (slides 1-20) 

Água potável e saneamento (slides 8, 9 e 11) 

Energias renováveis e acessíveis (slides 9 e 11- desflorestação) 

Cidades e comunidades sustentáveis (slides 9 e 11- desflorestação) 

Produção e consumo sustentáveis (slides 9 e 11- desflorestação) 

Ação climática (slides 8, 9, e 11) 

Proteger a vida terrestre (slides 8, 9, e 11) 

Parcerias para a implementação dos objetivos (slides 3, 10 e 17)  
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All Rights Reserved. 



Visão geral:  

Já alguma vês pensaste como um surto de uma doença começa? Um micróbio encontra o 

seu ambiente ideal e fica fora de controlo! Este micróbio pode saltar entre espécies e 

chegar até ti. Como podemos prever isto? Como nos podemos proteger, agora e no futuro? 

Descobre mais com Surto: Um Só Mundo: Uma Só Saúde! 

 

Objetivos da lição:  

1. Os alunos perceberão que a saúde das pessoas está dependente da saúde dos animais e 

do ambiente (slides 8-11) 

2. Os alunos perceberão a necessidade das vacinas (slides 16-18) 

3. Os alunos perceberão melhor a importância de proteger o ambiente que nos rodeia 

(slides 8-11 e 17) 

4. Os alunos perceberão melhor a forma como as doenças se transmitem e as mutações. 

(slides 9-11, 13-16)  

5. Os alunos irão ver o que os profissionais de saúde estão atualmente a combater (slides 

16-18) 

6. Os alunos perceberão a importância de uma comunicação adequada entre diferentes 

profissões (slides 10 e 17-18). 

Slide 2:  

Nesta lição cada palavrava chave e respetiva definição tem o seu próprio slide  

 

Slide 3: 

Enfatizar aqui que os médicos-veterinários podem trabalhar de perto com os médicos 

(pessoas) e os cientistas de saúde ambiental para melhorar de forma eficiente e em 

simultâneo a saúde dos animais, das pessoas e ambiente.  

 

Perguntar aos alunos para se lembrarem destas três componentes (pois o professor irá 

perguntar-lhes posteriormente ao longo da lição).  

 

Definição retirada do website do Centro de controlo e prevenção de doenças (CDC) Norte-

Americano (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-



shared.html): Uma Só Saúde é uma abordagem que reconhece a ligação entre as pessoas, os 

animais, as plantas e o ambiente que todos partilham e apela a que especialistas de saúde 

humana, animal e do ambiente trabalhem juntos de forma a atingir o melhor resultado para 

todos.  

 

Slide 4: 

Revisão: 

1. Lavar as mãos com água e sabonete durante pelo menos 20 segundos  

2. Quando se tosse ou espirra cobrir com o cotovelo.  

3. Cobrir os espirros com um lenço de papel e deitar num caixote de lixo forrado e depois 

lavar as mãos durante 20 segundos.  

4. Não tocar no nariz, na boca ou nos olhos com as mãos sujas.  

6. Manter a distância para com pessoas fora do núcleo familiar até novas indicações. Se 

estiver alguém doente dentro de casa é necessário evitar o contacto com todos os outros 

membros (incluindo animais de companhia) até que essa pessoa se sinta melhor.  

7. Limpar as superfícies em redor com toalhetes e sprays de limpeza. A saúde humana 

depende da saúde ambiental. Temos que garantir que o ambiente à roda está limpo de 

forma a que as pessoas se mantenham saudáveis.  

 

Perguntar:  

- Que cantigas usam para convencer os alunos a lavar as mãos durante pelo menos 20 

segundos? Esta é a nossa primeira atividade! (Ex. Parabéns a você, Let It Go, o 

ABC’s/abecedário) 

 

Link para a fonte de informação no slide: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-

you-are-sick/steps-when-sick.html  

 

Slide 5: 

Pedir a um grupo de alunos para cantarem as suas cantigas e a outro grupo para verificar se 

as cantigas duram pelo menos 20 segundos.  

 



Créditos da fotografia: 

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrE1xY6kJteAbIA2DNXNyoA;_ylu=X

3o DMTE0YTVyZDI2BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk5MTRfMQRzZWMDcGl2cw-- 

?p=clipart+singing&fr2=piv-web&fr=mcafee  

 

Slide 6: 

AVISO: A palavra “porcaria” está neste vídeo e relembra os alunos para não realizarem esta 

atividade com corante alimentar em casa.  

 

O vídeo dura 3 minutos e 20 segundos – isto mostra quão longe um espirro pode viajar 

(utilizando diferentes corantes alimentares) e o que acontece se cobrires com a mão 

quando tosses versus cotovelo versus lenço. (Lembra-te que o exemplo do lenço demonstra 

que existem mais gotículas no chão e maior contaminação das mãos. Isto demonstra ainda 

mais a razão para lavar as mãos após espirar e deitar for a o lenço num caixote de lixo 

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

 

Perguntar aos alunos:  

• - O que os surpreendeu no vídeo.  

• - O que acontece se espirras ou tosses para o cotovelo e depois cruzas os braços?  

(Precisas de ir lavar as mãos com água e sabonete durante pelo menos 20 segundos!)  

 

Slide 7:  

(Nota: Este slide requer visualização em modo de apresentação. Se não está a utilizar esta 

forma de visualização é melhor começar agora).  

 

Perguntar quantas espécies estão nesta fotografia. Reparar que há mais de 3 espécies na 

fotografia de cima pois as plantas também têm espécies diferentes. 

 

Dica para os professores:  

Uma forma adequada de explicar este slide é: 

“Dois gatos podem ter gatinhos e dois cães podem ter cachorros. Um cão e um gato podem 

ter bebés juntos? Não- porque são de espécies diferentes.”  



Slide 8: 

Perguntar aos alunos:  

1. “Quantas espécies diferentes vês?” (5: raposa, rato, pássaro, morcego, um tipo de árvore) 

2. “Quais são os três componentes de Uma só Saúde?” (saúde ambiental, saúde animal, 

saúde humana).  

Diga que esta é a fotografia de uma floresta atarefada/ocupada e saudável. Os animais 

estão espalhados de forma uniforme e não existe stress sobre nenhum dos animais. As 

árvores também aparentam estar saudáveis.  

(O professor pode também discutir o assunto de que a água potável despenha um papel 

importante no ecossistema desta floresta. Este slide aborda os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações “Água potável e saneamento” e “Vida na Terra”.)  

 

Slide 9: 

Perguntar aos alunos:  

1. “Perguntar qual a espécie nova aqui? (Humanos. Relembrar os alunos que os 

humanos são tecnicamente animais.)  

2. “Porque existem menos árvores aqui?” (Pode ser pela desflorestação provocada 

pelos humanos ou por alterações climáticas que torna a vida mais difícil para aquelas 

plantas naquela área do mundo.)  

3. “Para onde vão os animais quando existem menos árvores?” (Começam a 

aglomerar-se numa área mais pequena. Ficam mais stressados pois existe maior 

competição por comida/abrigo e têm menos espaço para viver. Alguns animais 

chegam até a deixar a floresta à procura de comida e estão agora próximo das 

pessoas.).  

 

(O professor pode discutir que a qualidade da água também desempenha um papel 

importante neste ecossistema em mudança. Se os animais bebem água contaminada por 

pessoas ou animais podem ficar doentes. Além da desflorestação, o professor pode discutir 

com as alterações climáticas podem alterar os habitats naturais levando os animais 

(incluindo insectos) a deslocarem-se para novos territórios. Este slide cobre assim os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações “Ação Climática”, Energias 



renováveis e acessíveis” Cidades e comunidades sustentáveis”, “Produção e consumos 

sustentáveis” e “Água potável e saneamento” e “Proteger a vida terrestre”).  

 

Slide 10: 

Perguntar quantas espécies estão representadas neste slide (resposta: 5 porque os 

humanos são um tipo de espécie animal)  

 

Dica para os professores: 

Enfatizar o “zoo” em zoonose. Perguntar quantas espécies estão no Zoo? (Muitas.) Vamos 

nomear algumas! (Garanta que os alunos nomeiem as pessoas que estão a visitar o Zoo – é 

importante que retenham que o humano é um tipo de animal.)  

 

Revisão: Este tipo de doença é bastante (60% das doenças infeciosas humanas). É por esta 

razão que é importante que pessoas que trabalham com os animais (ex. médicos-

veterinários) trabalhem com os médicos (humanos)! 

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrE1xY6kJteAbIA2DNXNyoA;_ylu=X

3o DMTE0YTVyZDI2BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk5MTRfMQRzZWMDcGl2cw-- 

?p=clipart+singing&fr2=piv-web&fr=mcafee  

Slide 11: 

Perguntar aos alunos:  

1. “Que mudanças veem neste slide comparado com o slide anterior?” (há mais 
pessoas, menos árvores e mais animais ao pé de pessoas). Notar que não há na 
realidade, alterações no número de animais entre os dois slides.  

2. “O que é uma doença zoonótica?” Neste slide rever que existem agora mais pessoas 
na área onde antes os animais viviam. Esta é uma área onde as doenças zoonóticas 
podem facilmente derramar e espalharem-se entre animais e pessoas. Enfatizar 
que a COVID-19 é uma DOENÇA ZOONÓTICA.  

(O professor pode conversar sobre o facto da qualidade da água também desempenhar um 
papel neste ecossistema em mudança. Se os animais beberem esta água contaminada pelas 
pessoas ou animais, podem ficar doentes. Além da desflorestação, o professor pode 
também conversar sobre como as alterações climáticas podem alterar os habitats naturais e 
fazer com que animais (incluindo insetos) possam mudar-se para novos territórios. Este 
slide aborda assim os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas “Ação 
climática”, Energias renováveis acessíveis”, “Cidades e comunidades sustentáveis”, 



“Produção e consumo sustentáveis”, “Água potável e saneamento” e “Proteger a vida 
terrestre”. 

Slide 12: 

No slide anterior, o morcego é um dos animais que se vêem. Rever que os morcegos são 
muito importantes- eles comem insetos, são polinizadores e dispersam as sementes e 
mantêm as florestas saudáveis.  

Para mais informações nesta matéria: 

Informação geral: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter PDF para 
morcegos que vivem em grutas (mencionar o síndrome do nariz branco). 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf  

Slide 13: 

Enfatizar neste slide que os vírus, as bactérias, as parasitas e até as células dentro das 
pessoa e dos animais podem mutar (ex. Algumas pessoas como este gato têm um ou dois 
dedos extra!). 

Dica: Faça todos os estudantes repetirem a frase: “A mutação é mudança”. Esta frase pode 
ser repetida ao longo da aula. (Mais tarde os alunos aprendem que a mutação pode 
fortalcer ou enfraquecer a habilidade de um vírus de infectar uma célula e multiplicar-se. 
Por vezes uma mutação não faz muita diferença, é apenas uma mudança inicial. Outras 
vezes a diferença pode ser importante).  

Os cientistas hoje (março 2020) acreditam que a COVID-19 é uma doença provocada por um 
vírus que:  

1. mutou dentro de um animal para facilitar a sua disseminação para as pessoas e 
depois entre as pessoas ou  

2. mutou dentro de um humano para facilitar a sua disseminação entre humanos. 

Slide 14: 

Explicar que: 

1. A razão porque hoje estamos a falar de mutações é porque o novo coronavirus é capaz de 
mutar. É desta forma que o vírus foi capaz de saltar dos animais para as pessoas e depois 
entre as pessoas.  

2. Um modelo é como um jogo de faz de conta. Por vezes ajuda os ciêntistas a prever o 
futuro de forma a que nós nos mantenhamos saudáveis (ex. os ciêntistas criam modelos que 
tentam advinhar que uma “x” quantidade de pessoas ficarão doentes com o vírus e em 
consequência disso todos temos que praticar distanciamento social por um por um período 
“y”.  



Slide 15: 

Rever que “mutação é mudança”. Perguntar a 2-3 voluntários para rapidamente lerem esta 
frase atrevida 5 vezes.  

Este trava-linguas serve como modelo para um tipo de mutação – a mais simples das 
mutações chamada “mutações pontuais”.  

Slide 16: 

Enfatizar que as mutações podem ser difíceis de prever.  

Fazer esta atividade lentamente. Explicar que os vírus no lado esquerdo do slide se estão a 
replicar (multiplicar) e, vão ter ou a cor original, ou demonstrarão uma mutação (com cor 
roxa).   

Pedir aos estudantes que adivinhem quando o virus roxo vai aparecer. Têm direito a três 
palpites! (O professor pode dizer que o virus roxo vai aparecer pelo menos uma vez).  

Revisão: O virus da gripe (chamado virus influenza) é outro exemplo de um vírus capaz de 
mutar muito. É por esta razão que as vacinas da gripe devem novas todos os anos. Os 
cientistas precisam observar o vírus de perto (ao sequenciá-lo) para ver onde pensam que a 
próxima mutação irá ocorrer por forma a que possam desenvolver o tipo adequado de 
vacina.  

Slide 17: 

Perguntar: Quais os três componentes da Uma Só Saúde? (saúde ambiental, saúde animal e 
saúde humana).  

No primeiro ponto - Enfatizar que as pessoas frequentemente ocupam o espaço onde antes 
viviam animais selvagens. Pelo facto de que o habitat natural dos animais é cada vez mais 
pequeno, eles veem-se forçados a sair da floresta/habitat natural para procurar comida e 
sobreviver. Rever que as pessoas têm germes que se podem espalhar pelos animais e os 
animais podem ter germes que se espalham para as pessoas ou para outros animais.  

No segundo ponto - Se os alunos pensam que plantar árvores é a única forma de reconstruir 
as florestas, rever que diminuir a utilização de papel pode conduzir a uma menor 
desflorestação. Se as pessoas exigirem menos do ambiente, a natureza pode curar-se a si 
mesma ao longo do tempo.  

- Exemplo de uma menor utilização de papel: usar um saco de pano reutilizável quando se 
vai às compras em vez de um saco de papel diferente cada vez.  

Para o último ponto – Rever que os médicos-veterinários estão a trabalhar para 
desenvolver uma vacina HUMANA – vão ser revistos no próximo slide (porque os modelos 
animais são utilizados no processo de desenvolvimento das vacinas). Também os médicos 
veterinários e os cientistas de saúde ambiental (como os ecologistas) têm vindo a fazer um 



levantamento dos vírus em animais selvagens nos últimos dez anos. Por causa deste 
trabalho, investigadores na China já sabiam que havia coronavirus ao pé de Wuhan, China (a 
cidade onde os primeiros casos em humanos foram identificados) e a identificação deste 
novo coronavírus (chamado SARS-CoV-2) foi realizada em 2 semanas em vez de vários 
meses (como aconteceu com o SARS em 2002).  

Slide 18:  

Vacinas têm como objetivo fortalecer o corpo para lutar contra um próximo germe. Note-se 
que uma pessoa (ou animal) que leva a vacina não se torna invencível contra aquele 
germe/micróbio (contra o qual a vacina foi desenvolvida para lutar). A pessoa ou animal 
ainda pode ficar doente por causa daquele germe mas, frequentemente, não tão doente 
como a pessoa ou animal que nunca recebeu aquela vacina.  

Rever que:  

• Uma nota importante deve ser enfatizada para evitar confusões: uma vacina NÃO 
é um remédio. 

• Uma vacina é dada ANTES que alguém seja exposto ao germe (ex. virus ou bactéria) 
e um remédio (ex. fármaco antiviral ou antibiótico) só deve ser dado APÓS alguém 
ficar doente em consequência desse mesmo germe.  

• Ambos médicos-veterinários, médicos (humanos) e investigadores estão a trabalhar 
juntos para desenvolver a melhor vacina para proteger as pessoas contra o vírus que 
provoca COVID-19.  

• Remédios podem ser desenvolvidos a partir de plantas, micróbios ou outros items 
encontrados no ambiente. 
Exemplo: Penicilina https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-  
functional-fungus/ 

• Especialistas que trabalham com ambiente, pessoas e animais estão todos a 
trabalhar juntos para permitir as pessoas estarem melhor protegidas SARS-CoV-2 
(o vírus que causa COVID-19). Todos devem comunicar eficientemente de forma a 
que não se perca tempo. Isto é Uma Só Saúde em ação!  

Dica para professores: use um exemplo do ponto do vista o medico-veterinário—Um cão 
que recebe uma vacina (ex. a vacina da raiva) não vai ficar tão doente em consequência ao 
germe para o qual a vacina foi concebida  (ex. the vírus da raiva) comparado com um cão 
que NÃO recebe a vacina. O mesmo princípio é também verdade para as pessoas.  

(Se os alunos perguntarem em relação ao exemplo da raiva, por exemplo- o cão não 
vacinado muito possivelmente irá morrer da doença. Caso fique infetador pelo vírus da raiva 
– e o cão morder pessoas e espalhar o vírus – porque é uma doença zoonótica).  

Slide 19:  

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

Este site e-bug.eu site também tem jogos para estudantes mais velhos. (Isto pode constituir 
o trabalho de casa se assim o entender).  



Slide 20: 

Questionário de 2-minutos para o professor completar: 
https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT  

Outras lições de COVID19 para crianças: 

COVID19! Coo me posso proteger a mim e aos outros? (Instituto Smithsonian) 
https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID-19/COVID- 
19_HowCanIProtectMyselfandOthers.pdf  

Outras atividades de Uma Só Saúde para alunos: 

Jogos para os alunos perceberem melhor os microorganimos e doenças zoonóticas: 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst- 
Original/_301/Game-Overview.html  

Livro de banda desenhada que demonstra como um médico-veterinário deteta um novo 
vírus na cidade de Nova Iorque (vagamente baseado na realidade com os eventos que 
ocorreram com a deteção do virus da febre do Nilo Ocidental na cidade de Nova Iorque 
em 1999): https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/ 

TEDx talk da médica-veterinária durante o surto de febre do Nilo Ocidental aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (duração de 15-16’)—mais 
apropriado para alunos mais velhos (>15 anos)  

Materiais de Uma Só Saúde One Health que podem ser usados pessoalmente ou online 
Reviews how to live safely with bats around and was developed for communities in Africa: 
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook  

Informação adicional sobre como o ambiente e os animais se interligam na saúde 
humana: https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-
zoonoses/  

Material de follow-up material para o adulto curioso:  

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  


