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RESUMO   

O presente trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa educacional realizada em três 
etapas: - A primeira consistiu de investigação de qual ou quais mate
aprendizado dos discentes em tempos de pandemia por COVID
´pesquisa foi pautada nos dados levantados na investigação inicial e, constou da elaboração 
de um produto educacional, desenvolvido no âmbito da disciplina
de Ensino e Aprendizagem no Ensino Médio, vinculada ao Programa de Pós
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal do Oeste do 
Pará; - A terceira etapa cumpriu o ofício de averiguar a efic
educacional produzido. O objetivo é promover uma reflexão sobre a necessidade de 
integração dos conhecimentos propedêuticos da educação básica e os conhecimentos 
transversais em torno da temática pandemias, tendo como elemento n
elaboração e a aplicação do produto educacional, 
junto à seis diferentes turmas do Ensino Médio Técnico, da Educação Profissional de uma 
Instituição da Rede Federal de ensino, no município de Santarém no E
metodologia definida para esta pesquisa é um Estudo de Caso, exploratório e quantitativo, 
numa perspectiva interdisciplinar, onde foram aplicados alguns textos bibliográficos para 
leitura, análise e interpretação que geraram, a partir de e
sistema Google formulário. Nesta perspectiva, procurou
atual impostos pela pandemia de COVID
materiais didáticos que atendessem as determinações dos
Nacionais, associando-os ao contexto da Pandemia, apropriando
Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, bem como, dos decretos instituídos 
pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. Como resultad
demandas criadas em distintas realidades escolares, algumas dessas adaptações 
representam avanços diante de restrições institucionais propostas, no entanto com 
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O presente trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa educacional realizada em três 
A primeira consistiu de investigação de qual ou quais mate

aprendizado dos discentes em tempos de pandemia por COVID-19; - A segunda etapa da 
´pesquisa foi pautada nos dados levantados na investigação inicial e, constou da elaboração 
de um produto educacional, desenvolvido no âmbito da disciplina Processos e Sequências 
de Ensino e Aprendizagem no Ensino Médio, vinculada ao Programa de Pós
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal do Oeste do 

A terceira etapa cumpriu o ofício de averiguar a eficácia e aceitação do produto 
educacional produzido. O objetivo é promover uma reflexão sobre a necessidade de 
integração dos conhecimentos propedêuticos da educação básica e os conhecimentos 
transversais em torno da temática pandemias, tendo como elemento n
elaboração e a aplicação do produto educacional, – “Há Ciência por trás das Pandemias”
junto à seis diferentes turmas do Ensino Médio Técnico, da Educação Profissional de uma 
Instituição da Rede Federal de ensino, no município de Santarém no E
metodologia definida para esta pesquisa é um Estudo de Caso, exploratório e quantitativo, 
numa perspectiva interdisciplinar, onde foram aplicados alguns textos bibliográficos para 
leitura, análise e interpretação que geraram, a partir de entrevistas online, 
sistema Google formulário. Nesta perspectiva, procurou-se atentar para a realidade escolar 
atual impostos pela pandemia de COVID-19. Ponderou-se ainda, às adaptações de 
materiais didáticos que atendessem as determinações dos Parâmetros Curriculares 

os ao contexto da Pandemia, apropriando-se de orientações da 
Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, bem como, dos decretos instituídos 
pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. Como resultados, concluiu
demandas criadas em distintas realidades escolares, algumas dessas adaptações 
representam avanços diante de restrições institucionais propostas, no entanto com 
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O presente trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa educacional realizada em três 
A primeira consistiu de investigação de qual ou quais materiais estimulam o 

A segunda etapa da 
´pesquisa foi pautada nos dados levantados na investigação inicial e, constou da elaboração 

Processos e Sequências 
de Ensino e Aprendizagem no Ensino Médio, vinculada ao Programa de Pós-graduação do 
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal do Oeste do 

ácia e aceitação do produto 
educacional produzido. O objetivo é promover uma reflexão sobre a necessidade de 
integração dos conhecimentos propedêuticos da educação básica e os conhecimentos 
transversais em torno da temática pandemias, tendo como elemento norteador: a 

Há Ciência por trás das Pandemias”, 
junto à seis diferentes turmas do Ensino Médio Técnico, da Educação Profissional de uma 
Instituição da Rede Federal de ensino, no município de Santarém no Estado do Pará. A 
metodologia definida para esta pesquisa é um Estudo de Caso, exploratório e quantitativo, 
numa perspectiva interdisciplinar, onde foram aplicados alguns textos bibliográficos para 

online, utilizando o 
se atentar para a realidade escolar 

se ainda, às adaptações de 
Parâmetros Curriculares 

se de orientações da 
Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, bem como, dos decretos instituídos 

os, concluiu-se que a partir de 
demandas criadas em distintas realidades escolares, algumas dessas adaptações 
representam avanços diante de restrições institucionais propostas, no entanto com 
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planejamento adequado é possível avançar. Diante do contexto e d
entende-se que o produto educacional aplicado, teve excelente aceitação entre os discentes 
alvo desta pesquisa. 
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