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RESUMO 
 
A necessidade de inserção de atividades remotas foi imposta pela realidade vivenciada na 
pandemia do COVID-19, a demanda tecnológica ansiava por novas estratégias didáticas 
direcionadas a interação dos docentes e discentes nas tecnologias de informação. Apesar, 
dos recursos tecnológicos serem realidade em muitas instituições de ensino, há ainda 
escolas que encontram dificuldades em sua implantação quer seja por barreiras de 
equipamentos ou desenvoltura com esse tipo de tecnologia. A urgência em aplicar as 
inovações tecnológicas e da informação nas aulas, potencializou-se pela necessidade 
imprescindível de dar-se aula a distância, remotamente, o que obrigou o educador a 
debruçar-se na superação de seus entraves para poder ministrar sua disciplina e viabilizar 
que seus estudantes assimilem satisfatoriamente o conteúdo. Porém, quando se trata de 
aula prática a distância a um certo estranhamento de como instigar os estudantes a realizar 
uma prática e/ou experimento sem a presença real do professor, outro ponto relevante é o 
fato dos estudantes que estão participando das aulas virtuais terem os matérias necessários 
a execução da prática, visto já haver um déficit de participação dos discentes em relação 
aos que frequentam presencialmente a escola, devido as dificuldades socioeconômicas de 
acesso à internet e a equipamentos. Por isso, a escolha da aula prática experimental deve 
ser pautada em materiais simples e ações que não ofereçam riscos ao educando. Com isso, 
o objetivo do presente trabalho foi estimular os estudantes a confeccionar sua própria 
máscara de barreira microbiana reutilizando tecido de camisa velha, além de fazer com que 
o estudante analise a importância de se proteger perante a situação de pandemia viral e 
desenvolver o senso de responsabilidade diante da proteção de si e dos outros. Como 
metodologia lançou-se o desafio em uma plataforma de ensino para que fizessem a própria 
máscara reutilizando tecidos e materiais que tivessem em casa, para auxiliar a ideia 
veiculou-se na mesma plataforma alguns vídeos de pessoas realizando a confecção da 
máscara; após essa etapa pediu-se para os educandos postarem três fotografias na 
plataforma de ensino, a primeira dos materiais que usaram, a segunda com o aluno ou aluna 
confeccionando e a terceira utilizando-a. A atividade revelou-se interessante para os 
educandos e a educadora uma vez que os estudantes expuseram que não sabiam 
confeccionar a máscara, contudo o interesse desencadeou a pesquisa de opções de 
máscaras cuja execução de construção fosse mais simples, tendo êxito alguns estudantes 
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que postaram suas imagens confeccionando e utilizando-as. Outro ponto significativo foi a 
preocupação com a eficácia da proteção da máscara de barreira microbiana caseira, 
pesquisando no site do ministério da saúde quais os critérios primordiais que garantisse a 
eficiência do acessório de proteção. A sensibilização para o senso de responsabilidade 
individual e coletiva foi desenvolvida de modo satisfatório e salutar, através da ação e 
interesse do próprio educando e de maneira responsável e criteriosa. Portanto, percebe-se 
que atividades práticas simples podem reverenciar o desenvolvimento de habilidades 
indispensáveis a consolidação de um ser humano íntegro e responsável, preocupado com a 
proteção não só individual, mas também coletiva e ambiental. 
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