
APRENDER MUITO MAIS 
 

AULA PÚBLICA 1- TEM COVID NO BAIRRO SÃO JOSÉ? 
 

VÍDEO  Coronavírus: O que a covid-19 faz com o seu corpo 
LINK  Coronavírus: O que a covid-19 faz com o seu corpo 

O coronavírus se propaga quando a gente inala gotículas que uma pessoa infectada no              
espirro ou na tosse. Ou quando a gente toca uma superfície onde essas gotas caíram e                
colocamos as mãos nos olhos, no nariz ou na boca, por isso a importância de lavar bem as                  
mãos e evitar tocar o rosto.  

 

VÍDEO  A história das pandemias 

LINK  A história das pandemias 

Assim como os seres humanos se espalharam pelo mundo,o mesmo aconteceu com as 
doenças infecciosas. Podemos ver aqui algumas das principais pandemias que ocorreram 
ao longo do tempo.  

 

VÍDEOS  Uma playlist de vídeos sobre a pandemia 

LINK  Coronavírus 

Essa playlist do Instituto Butantã é composta até o momento por 36 pequenos vídeos 
que respondem a muitas perguntas que temos sobre a pandemia: o que é o coronavírus, 
imunidade de rebanho, pico da pandemia, poder de contágio do vírus, vacinas, 
comparação entre dengue e coronavírus, entre outras.Informação de qualidade para 
quem quer saber mais. 

 

VIDEO  Aula com o professor Jubilut 

LINK  O que o CORONAVÍRUS faz no corpo | Prof. Paulo Jubilut 

Aula expositiva com um professor muito divertido que conta e mostra como o vírus age 
no organismo. O professor usa desenhos e muito gestual para explicar. Você vai se sentir 
numa sala de aula. 

 

ARTIGO  Emergência do novo coronavírus e o papel de uma vigilância nacional 
em saúde oportuna e efetiva 

LINK  Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância           
nacional em saúde oportuna e efetiva Emergência do novo coronavírus          
(SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva  

O artigo traz informações, curiosidades e dados sobre o vírus com uma linguagem mais 
técnica, mas de fácil entendimento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEMpIQ30srI
https://www.telessaude.unifesp.br/index.php/dno/opiniao/231-a-historia-das-pandemias
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQSwC3UMEjiEKXdZ_bZ4aRPJ8H4KbMyb9
https://www.youtube.com/watch?v=6EcnJoYd5oI
https://scielosp.org/article/csp/2020.v36n3/e00019620/pt/
https://scielosp.org/article/csp/2020.v36n3/e00019620/pt/
https://scielosp.org/article/csp/2020.v36n3/e00019620/pt/

