
 

 

 

                                                                

 
 

DA BIOLOGIA A MATEMÁTICA NA MORFOLOGIA DO 
CORONAVÍRUS: UMA PROPOSTA DE FERRAMENTA 

AUXILIADORA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

 

RESUMO  

A abordagem de conteúdos em destaque nas mídias sociais tem se mostrado uma maneira 
eficiente na divulgação dos problemas atuais da sociedade, e consequentemente de 
possíveis conteúdos abordados em sala de aula. Uma fo
dessas informações disponibilizadas fora do âmbito escolar aos alunos, é com a aplicação 
e/ou desenvolvimento de materiais didáticos interdisciplinares. Neste sentido, o presente 
trabalho dispõe de uma proposta de atividad
Coronavírus” que resulta na construção de um material em formato de quebra cabeça, com 
o objetivo de auxiliar o ensino integrador voltado aos componentes curriculares de 
matemática e Biologia, o primeiro quanto as 
a morfologia, destacando assim, a importância da estrutura geométrica viral do Corona. 
Após aulas virtuais devido o cenário de pandemia e a necessidade de isolamento social, foi 
sugerido que uma turma de 9º ano
formato 3D, seguindo as seguintes orientações na elaboração: destaque a forma helicoidal 
envelopada do vírus por uma circunferência de maneira a representar o capsídeo
em formato triangular simbolizando as protuberâncias da glicoproteína da espícula S, e a 
hemaglutina esterase por pequenas ilustrações de cones, todas ao entorno da 
circunferência, destaca-se que em todas estruturas morfológicas fica evidente o uso de uma 
forma geométrica ilustrativa. O material indicado para confecção foi o papelão, de maneira a 
incentivar o reaproveitamento. O tempo disponibilizado para elaboração foi de 7 dias após o 
lançamento da atividade, depois disso, o discente deveria enviar uma foto com a descrição 
como meio de comprovação da efetuação da atividade. A fim de verificar a funcionalidade 
da elaboração desse recurso como atividade pedagógica foi aplicado um questionário com 
perguntas referentes a morfologia e formas geométricas utilizadas, por conseguinte, c
análise dos dados apurou-se que a confecção do quebra cabeça pelos próprios alunos foi 
efetivo não apenas na compreensão da relação das formas geométricas e as estruturas 
morfológicas observados na correta assimilação das respostas, mas também
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A abordagem de conteúdos em destaque nas mídias sociais tem se mostrado uma maneira 
eficiente na divulgação dos problemas atuais da sociedade, e consequentemente de 
possíveis conteúdos abordados em sala de aula. Uma forma de sistematizar a assimilação 
dessas informações disponibilizadas fora do âmbito escolar aos alunos, é com a aplicação 
e/ou desenvolvimento de materiais didáticos interdisciplinares. Neste sentido, o presente 
trabalho dispõe de uma proposta de atividade intitulada “Desvendando a morfologia do 
Coronavírus” que resulta na construção de um material em formato de quebra cabeça, com 
o objetivo de auxiliar o ensino integrador voltado aos componentes curriculares de 
matemática e Biologia, o primeiro quanto as formas geométricas, e o segundo, no que tange 
a morfologia, destacando assim, a importância da estrutura geométrica viral do Corona. 
Após aulas virtuais devido o cenário de pandemia e a necessidade de isolamento social, foi 
sugerido que uma turma de 9º ano desenvolvesse um quebra cabeça didático reciclável em 
formato 3D, seguindo as seguintes orientações na elaboração: destaque a forma helicoidal 
envelopada do vírus por uma circunferência de maneira a representar o capsídeo

imbolizando as protuberâncias da glicoproteína da espícula S, e a 
hemaglutina esterase por pequenas ilustrações de cones, todas ao entorno da 
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lançamento da atividade, depois disso, o discente deveria enviar uma foto com a descrição 
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da elaboração desse recurso como atividade pedagógica foi aplicado um questionário com 
perguntas referentes a morfologia e formas geométricas utilizadas, por conseguinte, c
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participação ativa dos educandos notados pela total entrega do trabalho, bem como  no 
aumento do interesse pelo conteúdo nas aulas posteriores. Diante disso, a proposta 
“Decifrando a morfologia do Corona vírus” constitui uma alternativa para o processo
aprendizagem de maneira a incentivar as metodologias ativas; tendo o aluno como maior 
responsável pelo processo de aprendizagem; além de estimular o ensino interdisciplinar de 
matemática e biologia sobre um tema de fundamental importância na atual 
sociedade.  
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