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1. Introdução e Justificativa 

Ainda hoje, a educação apresenta inúmeras características de um ensino 

tradicional [...] (NICOLA & PANIZ, 2016). O uso de estratégias inovadoras amplia 

os recursos e permeia as gerações mais novas [...] (FERREIRA & PEREIRA, 2017).  

Atualmente o novo coranavírus é um dos assuntos mais debatidos na 

sociedade. Isso sucinta muitas dúvidas e questionamentos, em virtude disso, 

pensar como discorrer este tema nas escolas se torna relevante. Nesse contexto, é 

necessário buscar novas abordagens que auxiliem pedagogicamente os docentes.  

Diante isso, precisa-se refletir sobre os materiais didáticos voltados ao ensino 

sobre o novo coronavírus. Contudo, acreditamos ser fundamental uma análise 

detalhada das concepções presentes nos materiais didáticos antes da elaboração 

de quaisquer propostas de atividades que pretende-se incorporar no currículo 

escolar (AMORIM, 1998). 

Sendo assim, nesta conjuntura de proposições de materiais didáticos 

relacionados ao COVID-19, é essencial a análise sobre os conceitos, informações 

e legitimidade desses trabalhados, para que se possa utilizá-los no ensino de 

biologia. 

 

2. Objetivos 

A pesquisa visar avaliar as propostas de materiais didáticos que tratam sobre 

o COVID-19 e as ações preventivas trabalhadas no ensino de biologia. A partir 

disso, apresentar uma proposta de material didático voltado ao novo coronavírus e 

sua utilização em sala de aula no ensino de biologia. 

 

3. Metodologia 



  

 

“O Tempo e a Ciência não param” 

De 13 a 14 de agosto de 2020 

O estudo é de natureza documental e exploratória. “Parte da pesquisa é 

análise bibliográfica” (ZAYAS, 2019). A pesquisa baseou-se na procura e avaliação 

de materiais didáticos relacionado ao assunto covid-19: cartilha, vídeo, desenho, 

jogos, paródias, histórias em quadrinhos, palestras e projetos.  

Para tratamento de dados utilizou-se abordagem qualitativa, tendo como 

alicerces: veracidade das informações, didática aplicada, linguagem clara e 

objetiva, criatividade e uso prático para fins educacionais.  Após processo exposto, 

realizou-se pesquisa bibliográfica em artigos disponiveis no google acadêmico para 

fundamentar o trabalho. 

 A elaboração da proposta didática baseou-se na pesquisa documental e 

bibliográfica, no qual pesquisou o novo coronavírus: ações preventivas e 

informações do mesmo. Com base nisso, criou-se o jogo digital através do Power 

Point 2019 com associação de conceitos.   

 

 

4. Resultados e discussões 

Os resultados demonstram que dentre os materiais didáticos avaliados, as 

cartilhas como material pedagógico atendem os critérios estipulados em totalidade, 

podendo ser aplicados no ensino de biologia. A maioria sendo elaboradas por 

entidades universitárias e de saúde.  

A respeito dos outros objetos de estudo, como vídeos, desenhos, jogos, etc. 

averiguou-se a possível conciliação entre esses, tendo em vista um planejamento 

de aula adequado. 

As pesquisas bibliográfica e documental foram importantes na elaboração da 

proposta didática intitulada: Gameficação Novo Coronavírus! Trata-se de um jogo 

digital educativo em formato de quiz de perguntas que elucida conceitos. A 

perspectiva é aplicá-lo no ensino de biologia no retorno das aulas em uma escola 

selecionada. 

 

5. Considerações finais 

Em suma, a pesquisa desenvolvida demonstrou-se satisfatória, pois, 

conheceu diversificados materiais que futuramente poderá utilizar em sala de aula 

pelo docente ao trabalhar o tema Covid-19, cabendo a este discernir qual contribuirá 

melhor para seus objetivos traçados. Ressaltando que os materiais pedagógicos 
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são complementares, logo, o professor precisa refletir sobre planejamento de aula 

afim de proporcionar aprendizagem construtiva e significativa aos alunos no ensino 

de biologia. 
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