
 

 

 

                                                                

 
 

AS PRINCIPAIS PARASITOSES E O CONSUMO DE ÁGUA: VAMOS 
APRENDER BRINCANDO?

RESUMO 
 
O consumo de água é de suma importância para o desenvolvimento das atividades 
fisiológicas diárias, entre elas o processo de transporte de substâncias como oxigênio, sais 
minerais e nutrientes, além de constituir um solvente relacionado a praticamente toda
reações do corpo humano. Todavia, fatores como condições sanitárias e de higiene são 
determinantes para evitar a contaminação por enteroparasitas, que afetam o 
desenvolvimento físico e cognitivo do indivíduo e interferem no rendimento escolar. Por 
conseguinte, entender as principais relações entre a ingestão de água e as possíveis 
parasitoses intestinais, tipos de vermes, medidas profiláticas e saneamento básico através 
de recursos didáticos, é uma das principais alternativas para melhorar os fatores c
envolvidos na epidemiologia. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivos melhorar 
a aprendizagem sobre as principais parasitoses
didático/pedagógico para consequente envolvimento dos discentes nas atividades 
de aula. Para sua realização foi confeccionado um recurso didático
perguntas e resposta- sobre as principais parasitoses abordadas no conteúdo escolar, como 
forma de conhecer e entender melhor sobre tipos de parasitas e med
associando conhecimentos interdisciplinares. A coleta de dados para a pesquisa antecedeu 
a exposição do conteúdo nas aulas de ciências e expressam a percepção dos alunos sobre 
o conhecimento adquirido no dia a dia, revelando que 
doenças que podem ser contraídas através do consumo de água, e 13% afirmam que 
conhecem, mas não identificam quais seriam. Destacamos que 72% afirmam possuir 
celular, o que possibilita a instalação e uso do aplicativo proposto, pos
ampliação do conhecimento através de jogos. A atividade se mostrou atrativa e dinâmica, e 
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O consumo de água é de suma importância para o desenvolvimento das atividades 
fisiológicas diárias, entre elas o processo de transporte de substâncias como oxigênio, sais 
minerais e nutrientes, além de constituir um solvente relacionado a praticamente toda
reações do corpo humano. Todavia, fatores como condições sanitárias e de higiene são 
determinantes para evitar a contaminação por enteroparasitas, que afetam o 
desenvolvimento físico e cognitivo do indivíduo e interferem no rendimento escolar. Por 

seguinte, entender as principais relações entre a ingestão de água e as possíveis 
parasitoses intestinais, tipos de vermes, medidas profiláticas e saneamento básico através 
de recursos didáticos, é uma das principais alternativas para melhorar os fatores c
envolvidos na epidemiologia. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivos melhorar 
a aprendizagem sobre as principais parasitoses, além de contribuir como material 
didático/pedagógico para consequente envolvimento dos discentes nas atividades 
de aula. Para sua realização foi confeccionado um recurso didático- aplicativo tipo Quiz de 

sobre as principais parasitoses abordadas no conteúdo escolar, como 
forma de conhecer e entender melhor sobre tipos de parasitas e med
associando conhecimentos interdisciplinares. A coleta de dados para a pesquisa antecedeu 
a exposição do conteúdo nas aulas de ciências e expressam a percepção dos alunos sobre 
o conhecimento adquirido no dia a dia, revelando que 87% dos educandos desconhecem as 
doenças que podem ser contraídas através do consumo de água, e 13% afirmam que 
conhecem, mas não identificam quais seriam. Destacamos que 72% afirmam possuir 
celular, o que possibilita a instalação e uso do aplicativo proposto, pos
ampliação do conhecimento através de jogos. A atividade se mostrou atrativa e dinâmica, e 
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O consumo de água é de suma importância para o desenvolvimento das atividades 
fisiológicas diárias, entre elas o processo de transporte de substâncias como oxigênio, sais 
minerais e nutrientes, além de constituir um solvente relacionado a praticamente todas as 
reações do corpo humano. Todavia, fatores como condições sanitárias e de higiene são 
determinantes para evitar a contaminação por enteroparasitas, que afetam o 
desenvolvimento físico e cognitivo do indivíduo e interferem no rendimento escolar. Por 

seguinte, entender as principais relações entre a ingestão de água e as possíveis 
parasitoses intestinais, tipos de vermes, medidas profiláticas e saneamento básico através 
de recursos didáticos, é uma das principais alternativas para melhorar os fatores chaves 
envolvidos na epidemiologia. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivos melhorar 

contribuir como material 
didático/pedagógico para consequente envolvimento dos discentes nas atividades em sala 

aplicativo tipo Quiz de 
sobre as principais parasitoses abordadas no conteúdo escolar, como 

forma de conhecer e entender melhor sobre tipos de parasitas e medidas profiláticas, 
associando conhecimentos interdisciplinares. A coleta de dados para a pesquisa antecedeu 
a exposição do conteúdo nas aulas de ciências e expressam a percepção dos alunos sobre 

educandos desconhecem as 
doenças que podem ser contraídas através do consumo de água, e 13% afirmam que 
conhecem, mas não identificam quais seriam. Destacamos que 72% afirmam possuir 
celular, o que possibilita a instalação e uso do aplicativo proposto, possibilitando a 
ampliação do conhecimento através de jogos. A atividade se mostrou atrativa e dinâmica, e 
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Anais do 1º Congresso 

 

dentre as respostas ao questionário aplicado após o quiz a mais relevante foi 95% dos 
alunos agora afirmarem conhecer o risco de contrair parasitoses at
água. Os resultados após a aplicação foram positivos, visto que: não provocou desordem 
em sala de aula e os alunos se mostraram mais motivados em aprender o conteúdo, 
levando a concluir que o recurso apresenta potencialidades no que tan
perspectiva metodológica. Por fim, acreditamos que o recurso seja uma forma diferenciada e 
dinâmica de mostramos os principais aspectos relacionados às doenças veiculadas a falta 
de saneamento básico, tornando o conteúdo mais atrativo e lúdico,
participação por parte dos alunos em relação às disciplinas envolvidas. Salienta
quiz também pode ser utilizado como estratégia de ensino/aprendizagem frente o ensino 
remoto. 
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dentre as respostas ao questionário aplicado após o quiz a mais relevante foi 95% dos 
alunos agora afirmarem conhecer o risco de contrair parasitoses através do consumo de 

Os resultados após a aplicação foram positivos, visto que: não provocou desordem 
em sala de aula e os alunos se mostraram mais motivados em aprender o conteúdo, 
levando a concluir que o recurso apresenta potencialidades no que tan
perspectiva metodológica. Por fim, acreditamos que o recurso seja uma forma diferenciada e 
dinâmica de mostramos os principais aspectos relacionados às doenças veiculadas a falta 
de saneamento básico, tornando o conteúdo mais atrativo e lúdico, havendo uma maior 
participação por parte dos alunos em relação às disciplinas envolvidas. Salienta
quiz também pode ser utilizado como estratégia de ensino/aprendizagem frente o ensino 
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dentre as respostas ao questionário aplicado após o quiz a mais relevante foi 95% dos 
ravés do consumo de 

Os resultados após a aplicação foram positivos, visto que: não provocou desordem 
em sala de aula e os alunos se mostraram mais motivados em aprender o conteúdo, 
levando a concluir que o recurso apresenta potencialidades no que tange uma nova 
perspectiva metodológica. Por fim, acreditamos que o recurso seja uma forma diferenciada e 
dinâmica de mostramos os principais aspectos relacionados às doenças veiculadas a falta 

havendo uma maior 
participação por parte dos alunos em relação às disciplinas envolvidas. Salienta-se que o 
quiz também pode ser utilizado como estratégia de ensino/aprendizagem frente o ensino 

Quiz da saúde. 


