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MATERIAL PARA ESTUDO DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS - 16 A 30/03/2020 

 

Querid@s estudantes! 

Esperamos que estejam tod@s bem! Sabemos que essas atividades, para serem realizadas em casa, 
não substituirão as aulas presenciais, pois essas possuem muito mais que apenas conteúdo. Elas são 
recheadas de muita troca e acolhimento. Contudo, o que podemos fazer agora para que não fiquem 
tão afasta@s da escola são algumas atividades que tenham relação com as temáticas que estamos 
abordando. Assim, podemos enviá-las para que possam desenvolvê-las nesse período de afastamento. 
Fiquem tranquil@s! Essas atividades não valerão nota. Mas consideramos que sejam de fundamental 
importância que possam se dedicar nos estudos e acompanhar as questões aqui discutidas, ok! 
 
Professor@s da IEP 
 

 
IEP - EIXO SAÚDE 

 

Queridos estudantes, 

Em meio à pandemia do Covid-19 estamos seguindo as orientações das autoridades 

sanitárias, o que impossibilitou osnossos encontros. Dentro dessa realidade tão 

angustiante para todos, o momento é de se cuidar e cuidar daqueles que estão 

próximos da gente. Assim como as demais escolas, neste período de distanciamento 

social, estamos buscando alternativas para que o trabalho pedagógico possa continuar.  

Nossa ideia no Eixo Saúde é encaminhar atividades a cada semana. 

Para este primeiro momento, estamos propondo que assistam o filme “O Físico”, 

disponível no youtube no linkhttps://www.youtube.com/watch?v=MG3xN-ZRVU8 

 

 

 

 

A partir daí 

https://www.youtube.com/watch?v=MG3xN-ZRVU8
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1) Escolham três cenas do filme para comentar; 

2) Façam uma discussão sobre a maneira como o filme aborda a relação entre 

religião e ciência; 

3) Procurem estabelecer relações entre o avanço da peste negra (relatada no 

filme) e a pandemia do coronavírus que estamos atravessando; 

Suas reflexões podem ser escritas no Word (quem puder) e encaminhados para os 
respectivos professores.  
Como não sabemos das possibilidades tecnológicas de cada um, estamos abertos à 
observações e sugestões.Qualquer coisa que precisarem, podem nos contactar: 
 

Bianca Borges (turmaBiodiagnóstico) 
Email: bianca.leandro@fiocruz.br 
Whatsapp: 96940-9246 

GrasieleNespoli(turma Gerência em Saúde) 
Email: grasiele.nespoli@fiocruz.br 
Whatsapp: 99755-8577 
 
Carlos Batistella (turma Análises Clínicas) 
Email: carlos.batistella@fiocruz.br 
Whatsapp: 97162-9896 
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