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“As grandes ideias surgem da observação 

dos pequenos detalhes”. 

Augusto Cury 



RESUMO 

 

Acidentes nas escolas são frequentes e podem ocorrer a qualquer momento, 

principalmente no intervalo entre as aulas, no horário do lanche, que são momentos 

de tempo livre em que os alunos aproveitam para correr e brincar. Considerando 

esta possibilidade, este projeto tem como objetivo, apresentar uma sequência 

didática sobre primeiros socorros para o 8º ano do ensino fundamental, contribuindo 

com o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a 

alfabetização científica. A problemática se justifica pela importância de conhecer 

técnicas de primeiros socorros, como fator imprescindível em situações de acidentes 

e outros presentes na escola, que coloquem a vida em risco. A Sequência Didática 

está organizada em quatro módulos, sendo cada módulo dividido em três momentos: 

apresentação, ação e atividade. Espera-se que esta sequência possibilite a 

construção de informações básicas para que tanto professores como alunos, 

possam colocar os conhecimentos sobre primeiros socorros em prática quando 

necessário, já que no dia a dia vivenciamos muitas situações de risco. Acredita-se 

que a organização da  sequência didática poderá contribuir para a alfabetização 

científica, de forma  que os alunos se tornem multiplicadores dos conhecimentos 

recebidos em sala de aula, e os motive para aprender algo que os faça se sentir 

úteis e atuar na comunidade sempre que necessário. 

Palavras-chave: Primeiros socorros, Educação, Ciências da Natureza, Alfabetização 

Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Accidents in schools are frequent and can occur at any time, especially in the interval 

between classes, at snack time, which are moments of free time in which students 

take the opportunity to run and play. Considering this possibility, this project aims to 

present a didactic sequence on first aid for the 8th year of elementary school, 

contributing to the development of competences and skills aimed at scientific literacy. 

The problem is justified by the importance of knowing first aid techniques, as an 

essential factor in accident situations and others present at school, which put life at 

risk. The Didactic Sequence is organized in four modules, each module divided into 

three moments: presentation, action and activity. It is hoped that this sequence will 

enable the construction of basic information so that both teachers and students can 

put knowledge about first aid into practice when necessary, since in daily life we 

experience many risky situations. It is believed that the organization of the didactic 

sequence can contribute to scientific literacy, so that students become multipliers of 

the knowledge received in the classroom, and motivate them to learn something that 

makes them feel useful and act in the community whenever required. 

Keywords: First aid, Education, Natural Sciences, Scientific Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ambiente escolar muitas vezes são evidenciados episódios de acidentes:  

quedas com suspeita de fratura, torções, ou outros fatos como: engasgo, 

convulsões, síncope ou um infarto agudo do miocárdio (IAM). Estes, entre outros, 

podem vir a comprometer a saúde dos alunos, professores e funcionários. A escola 

caracteriza-se como um dos principais locais onde as relações interpessoais 

ocorrem cotidianamente, sendo comum acontecerem nele acidentes ou alguma 

situação que coloque o educando numa condição que necessite de atendimento de 

primeiros socorros (PERGOLA; ARAUJO, 2008). 

Ao se deparar com estas situações que precisam de atitude imediata, surge a 

indagação, qual a conduta correta em uma situação de urgência ou emergência? E 

somos direcionados para a importância dos primeiros socorros, o que indica que o 

ambiente escolar precisa estar preparado, para oportunizar o bem estar da 

comunidade escolar. 

Sendo assim devemos entender a educação como um processo de 

humanização, que se dá ao longo de toda a vida. Na escola ocorre de forma 

contínua, em vários espaços e diferentes situações, articulando  conhecimentos 

populares e científicos, reorganizando, incorporando e estimulando a criação do 

saber. A falta de conhecimento por parte da população provoca inúmeros 

problemas, como o estado de pânico ao ver o acidentado, a manipulação incorreta 

da vítima e ainda a solicitação excessiva ou desnecessária do socorro especializado 

em emergência. Também neste sentido o desconhecimento dos professores em 

primeiros socorros pode ocasionar vários problemas aos estudantes, por isso, a 

habilidade e o conhecimento básico em relação a técnicas de primeiros socorros a 

serem adotadas nas situações de emergências são fundamentais para evitar o 

agravamento ou mesmo a morte das vítimas. 

 

De acordo com as Diretrizes de Educação em Saúde, o nível de 
conhecimento dos professores em primeiros socorros e a implementação de 
planos de emergência dentro do âmbito escolar é de grande importância, 
permitindo assim o socorro imediato aos alunos, a promoção de saúde, 
prevenção de doenças, acidentes entre crianças e adolescentes 
(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2007, p. 70). 
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A temática integra a legislação, através da Lei 13.722, denominada Lei Lucas, 

sancionada em outubro de 2018, que garante aos professores e funcionários de 

escolas públicas e privadas, de ensino infantil e básico, o aprendizado de noções 

básicas de primeiros socorros. Esta lei foi criada em homenagem a Lucas Begalli 

Zamora, de 10 anos, que morreu em setembro de 2017, depois de engasgar-se com 

um pedaço de cachorro-quente durante um passeio escolar, em Campinas, São 

Paulo. Na ocasião não havia ninguém preparado por perto para socorrê-lo e assim 

evitar a tragédia. 

Optei pelo tema Primeiros Socorros ao observar a lacuna existente, 

especificamente no ensino de ciências, pois trabalho como técnica em enfermagem, 

na Prefeitura Municipal de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, a 12 anos, lotada no 

setor de Serviço Especializado em Urgência e Emergência - Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) e observo frequentemente acidentes no ambiente 

escolar e no ambiente doméstico, envolvendo crianças e adolescentes, nessa 

situação o acompanhante (pais, professores ou mesmo outro adolescente), passa 

pelo estresse de ter que socorrê-la, gerando uma sensação de impotência e 

despreparo. 

O professor no que diz respeito à primeiros socorros tem uma formação frágil, 

mesmo sendo o assunto abordado de forma transversal nos cursos de graduação 

em Pedagogia e Licenciaturas, as informações insuficientes podem levar a um 

atendimento indevido ou até mesmo inútil ao acidentado aumentando os riscos de 

sequelas ou até a morte. 

Esse fato leva-nos a pensar que além de um problema de saúde, também 

temos a necessidade de uma maior abordagem do tema primeiros socorros nos 

cursos de licenciatura. Principalmente quando há aulas em laboratórios e nesse 

contexto são frequentemente utilizados materiais químicos e biológicos, bem como 

vidrarias e perfurocortantes que podem ocasionar diversos acidentes. Na 

Licenciatura em Ciências da Natureza o tema ganha espaço no componente de 

Corpo Humano e saúde e na Educação Básica o conteúdo de primeiros socorros faz 

parte do 8º ano do ensino fundamental, corpo humano e saúde, mas é importante 

ressaltar que o professor de ciências ao propor atividades práticas com 

experimentações, em sala de aula ou feira de ciências deve estar atento para os 

riscos de acidentes e como proceder se esses acontecerem. 
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Considerando o aspecto legal e a importância de ações de educação 

permanente sobre primeiros socorros nas escolas, que envolvam os professores e 

demais profissionais que atuam no ambiente escolar, bem como alunos e familiares 

caso sintam-se aptos. Neste sentido optou-se pelo tema primeiros socorros e 

apresenta-se como objetivo geral: apresentar uma sequência didática sobre 

primeiros socorros - técnicas básicas de APH (Atendimento Pré-Hospitalar), para o 

8º ano do ensino fundamental, contribuindo com o desenvolvimento de 

competências e habilidades voltadas para a alfabetização científica. 
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2 A TEMÁTICA PRIMEIROS SOCORROS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

2.1 A Saúde como Tema Contemporâneo e Transversal na BNCC 
 

Quando pensamos em Educação em Saúde podemos dizer que é um 

processo que envolve a capacitação de pessoas, estimulando-as a agir 

conscientemente diante de cada ação do cotidiano, criando um espaço para o 

aprimoramento de novos conhecimentos e práticas, “[...] para se compreender as 

concepções de educação em saúde é necessário buscar entender as concepções 

de educação, saúde e sociedade a elas subjacentes” (CARDOSO DE MELO, 2007, 

p.123). 

A homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas etapas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em dezembro de 2017, e na etapa do 

Ensino Médio, em dezembro de 2018, ampliou o alcance da educação em saúde e 

foi, efetivamente, assegurado na concepção dos Temas Contemporâneos 

Transversais (TCTs). 

Com as mudanças curriculares impostas pela BNCC, surgiram dúvidas quanto 

à implementação dos TCTs, principalmente no que tange a articulação dos temas 

com os demais conteúdos. 

No esquema apresentado na figura 1 demonstra-se a importância da 

educação na formação de cidadãos críticos socialmente, podendo participar 

ativamente de discussões da realidade vivida, não esquecendo que a escola deve 

cultivar a educação e ministrar conteúdos básicos. 
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Figura 1 - A importância da escola na formação da sociedade 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Os TCTs possibilitam integrar os diferentes componentes curriculares, bem 

como realizar conexão com situações do cotidiano dos estudantes, contextualizando 

com as realidades locais, contribuindo com os objetos do conhecimento descritos na 

BNCC, primando pelo desenvolvimento da cidadania. O estudante deve terminar a 

educação formal reconhecendo os temas que são relevantes para sua atuação na 

sociedade. 

A transversalidade orienta para a necessidade de se instituir, na prática 

educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados 

(aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da 

realidade). Dentro de uma compreensão interdisciplinar do conhecimento, a 

transversalidade tem significado, sendo uma proposta didática que possibilita o 

tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada. 

 

Assim, nessa abordagem, a gestão do conhecimento parte do pressuposto 
de que os sujeitos são agentes da arte de problematizar e interrogar, e 
buscam procedimentos interdisciplinares capazes de acender a chama do 
diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas (BRASIL, 2010, 
p. 24). 

 

Inicialmente os Temas Transversais foram recomendados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), em 1996, acompanhando a reestruturação do 
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sistema de ensino. De natureza flexível poderiam ser adaptados a realidade de cada 

sistema de ensino e de cada região, em seguida os entes federados passaram a 

desenvolver documentos curriculares próprios, incluindo critérios de abordagem, 

ficando a decisão de incluir ou não os temas transversais em suas bases 

curriculares a critério de cada um. 

 

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino. Assim como as escolas, em 
suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos 
currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas 
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e 
global, preferencialmente de forma transversal e integradora. (BRASIL, 
2017, p. 19). 

 

Os Temas Contemporâneos, referem-se a assuntos que atravessam as 

experiências dos estudantes em seus contextos, contemplando aspectos que 

contribuem para uma formação cidadã, política, social e ética. Nos  PCNs, os Temas 

Transversais não eram obrigatórios, na BNCC eles passaram a ser uma referência 

nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas 

pedagógicas, ampliados como TCTs, pois, conforme a BNCC (BRASIL, 2017), são 

considerados como um conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a 

que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito. 

Nos PCNs eram seis eixos temáticos, que na BNCC passaram a ser seis 

microáreas que contemplam 15 temas contemporâneos, como mostra o quadro 1. 
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Quadro 1 - Comparativo entre os Temas apresentados nos PCN e na BNCC 

PCN (1996) BNCC (2017) 

 

 

Fonte: Brasil (1996; 2017) 

 

O tema primeiros socorros deve estar presente na educação escolar pois 

caracteriza-se como um dos temas transversais. Busquets et al. (2000) afirma que 

os temas transversais são necessários, pois proporcionam um elo entre o saber 

científico e cotidiano, incentivam a reflexão sobre questões sociais e oportunizam ao 

indivíduo o exercício da cidadania plena. 

A cidadania através dos primeiros socorros é exercida pela preservação da 

vida, pelo cuidado de si e do outro, e é garantida no atendimento imediato que se 

providencia à pessoa doente ou ferida. São técnicas específicas que podem 

contribuir para minimização de complicações, sendo essencial um atendimento 

adequado, rápido e resolutivo. 

Além dos aspectos discutidos cabe destacar que existem pesquisas sobre o 

tema primeiros socorros. Quando a busca relacionar o tema ao ensino de ciências, 

encontra-se por exemplo o trabalho de Souza (2013), no qual alunos do ensino 

fundamental vivenciaram o conhecimento básico de primeiros socorros, para que em 

caso de necessidade soubessem o procedimento adequado a ser seguido até a 

chegada da equipe especializada. Foram aplicadas aulas de primeiros socorros em 

quatro turmas de oitavo ano e três turmas de nono ano, de uma escola pública. 

Entre os resultados evidenciou que os alunos tinham uma base significativa sobre os 

procedimentos de primeiros socorros, porém avaliou como satisfatória sua 
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intervenção pela possibilidade dos alunos tornarem-se multiplicadores dos 

conhecimentos. Os dados qualitativos mostraram que o fato de trabalhar com 

metodologia que propicie o envolvimento do aluno na construção de conceitos 

favorece a compreensão, deixando de ser algo decorado, repassado e pronto. 

O projeto Noções de primeiros socorros para o ensino médio, desenvolvido 

por Nascimento et al. (2017) relacionou os conhecimentos de Fisiologia Humana, 

mais especificamente dos mecanismos de funcionamento dos sistemas de 

circulação e respiração, com os primeiros socorros. Através de situações de risco 

cotidianas, visou preparar os alunos para tomarem as medidas necessárias em 

situações de risco, as quais necessitam dos conhecimentos de primeiros socorros. O 

resultado foi satisfatório pois teve aceitação por parte dos alunos e ficou evidente 

sua importância diante da necessidade desse tipo de conhecimento que, por sua 

vez, tem sido deixado de lado em favorecimento de outros conteúdos. 

Já Becker e Molina (2017), desenvolveram uma revisão narrativa sobre o 

tema “primeiros socorros nas escolas: opção ou necessidade?” com o objetivo de 

destacar a necessidade da disciplina e/ou treinamento de primeiros socorros para 

professores e alunos do ensino básico e também descrever os acidentes mais 

frequentes. Constataram que muitos professores estão despreparados para agir 

numa situação de urgência, visto que o tema é pouco abordado na formação dos 

educadores e no ambiente escolar. Para a autora a inserção do tema é uma 

necessidade devido ao crescente número de acidentes em locais públicos, sendo 

possível qualquer pessoa leiga com treinamento realizar os primeiros socorros de 

maneira efetiva, diminuindo complicações e/ou desfechos negativos. Apresentam em 

seu estudo que distintos acidentes podem ocorrer no âmbito escolar, sendo os mais 

comuns: ferimentos abertos (lesões com presença de sangue) e fechados (lesões 

por contusão, possíveis fraturas fechadas). 

 

2.2 Lei Lucas 
 

A Lei 13.722, denominada de Lei Lucas, foi sancionada em outubro de 2018, 

estabelece que funcionários e professores de todas as escolas públicas e privadas 

de ensino infantil e básico, terão que aprender noções básicas de primeiros socorros 

(BRASIL, 2018). Com prazo de 180 dias para começar a vigorar, foi criada em 
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homenagem a Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu em setembro de 2017, 

depois de engasgar-se com um pedaço de cachorro-quente durante um passeio 

escolar, em Campinas (SP). Na ocasião não havia ninguém preparado por perto 

para socorrê-lo e assim evitar a tragédia1. 

Segundo o médico Erick Freitas Curi, presidente da Sociedade Brasileira de 

Anestesiologistas (SBA) e idealizador do Salve uma Vida, projeto de extensão da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), comemora a entrada em vigor da 

medida. “Ela é importante exatamente porque se esses acidentes, seja a parada 

cardíaca, seja a obstrução, acontecem na presença de alguém que sabe fazer as 

manobras, dobra a chance de sobrevida dessa pessoa”, afirmou, ainda explicou que, 

no caso da parada cardíaca, para cada minuto que a pessoa fica sem a massagem 

cardíaca, diminui em 10% a chance de sobrevida. “Depois de 10 minutos em parada 

cardíaca, sem socorro, as chances de sobrevivência dessa pessoa são mínimas. E 

caso ela sobreviva, provavelmente vai ter sequelas neurológicas muito graves”. 

A lei torna indispensável o curso de primeiros socorros a professores e 

funcionários, tanto de escolas públicas quanto de instituições privadas, que lidam 

com a educação de crianças, pois se faz cada vez mais necessário no dia a dia 

agilidade e eficiência na presteza dos primeiros socorros. O curso deve ser oferecido 

anualmente, sendo que o número de educadores que deverão participar deve ser 

definido por meio de um regulamento, de acordo com o quantitativo do corpo 

docente. (BRASIL, 2018). 

A Lei n° 13.722/18 foi criada para oferecer a assistência necessária para 

agravos súbitos de saúde nas escolas, pois poucos segundos podem fazer a 

diferença para a sobrevivência de uma criança em situação de emergência nas 

escolas. (BRASIL, 2018). 

É importante ressaltar que o curso de primeiros socorros nas escolas visa 

capacitar os profissionais da educação infantil para o atendimento emergencial. Isso 

quer dizer que eles devem estar preparados para o controle dos riscos da 

ocorrência, com um suporte básico de vida. Além disso, saber orientar de forma 

certa o acionamento de um serviço especializado, como ambulâncias e profissionais 

da saúde. Por fim, a Lei Lucas obriga também que a escola conte com um kit de 

                                                           
1
 LEI LUCAS. Professores aprenderão noções básicas de primeiros socorros. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/215-568057805/74791-professores-aprenderao-nocoes-
basicas-de-primeiros-socorros 
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primeiros socorros (Quadro 2), no qual constam equipamentos que devem estar 

disponíveis na escola e que precisam de uso orientados por profissionais 

capacitados. 

 

Quadro 2 - Sugestão de kit básico de primeiros socorros 
MATERIAL QUANTIDADE 

Ataduras de crepom 10 unidades 

Compressas de gaze estéril 10 pacotes 

Frasco de soro fisiológico 05 unidades 

Kit para queimaduras* 02 unidades 

Luvas de procedimento 01 caixa 

Máscara cirúrgica 01 caixa 

Óculos de proteção 03 unidades 

Rolo de esparadrapo 01 unidade 

Tesoura de ponta redonda 01 unidade 

Fonte: Pimentel (2018, p. 18) 

 

Também neste documento sugere-se uma composição do kit para 

queimaduras composto por 01 cobertor térmico aluminizado, 01 pacote de atadura 

de rayon, 01 pacote de gaze vaselinada, 01 protetor para queimaduras e 

eviscerações, 01 frasco de soro fisiológico. 

 

2.3 Primeiros socorros 

 

Primeiros socorros são os cuidados imediatos aplicados a vítimas de 

acidentes, mal súbito a uma pessoa cujo estado físico coloca em perigo a sua vida 

ou a sua saúde, com o intuito de manter sinais vitais, procurando evitar o 

agravamento até que receba assistência especializada. Esta pode ser uma ação 

individual ou coletiva, dentro de suas devidas limitações, até que o socorro 

avançado esteja no local para prestar uma assistência mais minuciosa e definitiva. A 

primeira diferenciação que deve ser feita é entre uma urgência e uma emergência. 

Segundo Oliveira (2019) na urgência o paciente não apresenta risco de morte 

iminente, mas que pode evoluir para complicações mais graves, sendo necessário o 

encaminhamento para o plantão hospitalar. Já na emergência o paciente necessita 
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de assistência médica imediata, pois a situação implica em um risco iminente de 

morte (OLIVEIRA, 2019). 

De acordo com Oliveira; Silva; Martuchi, (2013), acidente é evento não 

intencional e evitável, causador de lesões físicas e emocionais, no âmbito 

doméstico, social como trabalho, escola, esporte e lazer. (). Torna-se importante 

frisar algumas características das situações que serão exploradas na sequência 

didática, por exemplo: 

A síncope/desmaio é definida como a perda súbita de consciência, associada 

à perda de tônus postural. Normalmente a recuperação espontânea da consciência 

é um sintoma que causa grande preocupação é relativamente comum, que, com 

frequência, leva a consulta médica. Atinge todas as faixas etárias e igualmente aos 

sexos. (OLIVEIRA; SILVA; MARTUCHI, 2013). 

A figura a seguir representa como posicionar corretamente uma pessoa que 

teve uma síncope, com a elevação dos pés para que a oxigenação cerebral retorne 

ao normal e a cabeça lateralizada para que em caso de vômito não se afogue. 

 

 

Figura 2 - Posição correta para primeiros socorros em desmaio 

 
Fonte: Santos (2020) 

 

No entanto, a convulsão é um fenômeno eletro fisiológico anormal temporário, 

que ocorre no cérebro, resultante de uma exacerbada descarga elétrica, repentina 

ou anormal no encéfalo. Esse fenômeno cerebral pode ter reflexos de tônus 

muscular, causando contrações involuntárias da musculatura como movimentos 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/primeiros-socorros.htm
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desordenados ou outras reações anormais, tais como desvio dos olhos e tremores 

(OLIVEIRA; SILVA; MARTUCHI, 2013). 

Em caso de crise convulsiva, mantenha a pessoa deitada, retire todos os 

objetos possíveis para que a mesma não se machuque, lateralizar a cabeça e não 

tente segurar seu corpo e membros inferiores e superiores, como mostra a figura 3. 

 

Figura 3 - Crise convulsiva 

 
Fonte: Governo do Estado de Alagoas (2020) 

 

Já o engasgo / obstrução de vias aéreas (ovas) ocorre quando a traqueia é 

bloqueada por líquidos, alimentos ou qualquer tipo de objeto. A epiglote, uma 

espécie de porta da laringe, se movimenta de acordo com a necessidade, quando a 

epiglote falha por qualquer motivo, o alimento ou o líquido é extraviado e segue pela 

laringe impedindo o ar de chegar até os pulmões (CABRAL, 2020). Observe na 

Figura abaixo a reação de uma pessoa totalmente engasgada. 
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Figura 4 - Obstrução total de vias aéreas 

 
Fonte: Nick (2018) 

 

É uma intercorrência muitas vezes inesperada, constituindo grave ameaça a 

vida, principalmente para aqueles que sofrem parada cardíaca súbita fora do 

ambiente hospitalar, parada cardiorrespiratória (PCR) pode ser definida como uma 

cessação abrupta das funções das funções cardíacas, respiratórias e cerebrais. 

(Manual do Socorrista-2013), veja na Figura abaixo como reconhecer uma PCR. 

 

Figura 5 - Ver, ouvir e sentir 

 
Fonte: Lima (2003) 

 

https://gartic.com.br/samurai_gangster/desenho-jogo/engasgar
http://geicpe.tripod.com/clin_emerg_parada.htm
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2.4 Contribuições das Sequências didáticas na alfabetização científica 

 

O conceito de Alfabetização Científica permanece ainda amplo em relação 

aos significados aos quais é atribuído, uma vez que nem mesmo a linha de 

investigação é completamente esclarecida. Em relação a questionamentos de sua 

significação, percebe-se que geralmente as respostas fragmentam-se em três 

grupos: o primeiro aborda aspectos relativos ao interesse dos educandos pelas 

ciências, o segundo à interação das ciências aos aspectos sociais dos alunos, e o 

terceiro à compreensão científica da vida em um contexto geral. E cabe salientar que 

nenhum destes posicionamentos distancia-se daqueles encontrados na literatura, 

sendo que o termo Alfabetização Científica ainda carece de uma definição mais 

pontual que norteiam sua aplicação no processo de ensino-aprendizagem (SILVA, 

2017). 

Segundo Chassot (2000, p.434), alfabetização científica é, “[...] o conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo 

onde vivem”. 

Por meio do questionamento e da investigação as pessoas são alfabetizadas 

cientificamente, tornando-se pessoas críticas, com pensamento lógico e 

argumentações mais desenvolvidas. 

Aliada da formação do estudante como um todo, a alfabetização científica, 

apropria os alunos e promove mudanças para uma melhor vivência na sociedade e 

meio ambiente. 

A alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de 

técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. 

“[...] implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do 

homem sobre seu contexto” (FREIRE, 1980, p.111). 

Atividades problematizadoras são importantes para correlacionar os 

conteúdos escolares com a realidade de cada um, mostrando que a ciência está 

presente no dia a dia, podendo ainda ser relacionados com tecnologia, sociedade, 

saúde e meio ambiente. 

Para Kleiman (1995, p.19) alfabetização científica é “[...] conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos para objetivos específicos”. 
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As pessoas devem compreender que podem ser influenciadores e/ou 

influenciados de maneira positiva ou negativa no meio em que vivem, só assim 

deixaremos de estar ensinando somente disciplinas escolares, mas formando 

cidadãos capacitados a promover discussões que possam levar a sociedade a 

mudanças significativas. 

Possibilidades de que a grande maioria da população disponha de 

conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para se desenvolver na vida 

diária, ajudar a resolver os problemas e as necessidades de saúde e sobrevivência 

básica, tomar consciência das complexas relações entre ciência e sociedade. 

(FURIÓ et al., 2010, p. 368). 

Espera-se que a sequência didática proporcione o envolvimento dos alunos 

na construção dos conhecimentos favorecendo a compreensão, deixando de ser 

algo repassado, decorado e pronto. 

Acredita-se que a participação dos alunos contribua para que eles se tornem 

multiplicadores dos conhecimentos recebidos em sala de aula, e os motive para 

aprender algo que os faça se sentir úteis e atuar na comunidade sempre que 

necessário. 

Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da 

diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida, do mundo material 

com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de energia, do nosso 

planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação dos conhecimentos 

científicos nas áreas esferas da vida humana. Essas aprendizagens, entre outras, 

possibilitam que os alunos compreendam, expliquem e intervenham no mundo em 

que vivem. (BRASIL, 2017). 

A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de questões 

relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas características e 

necessidades, e a vida como fenômeno natural e social, os elementos essenciais à 

sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram a 

diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-se características dos 

ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos entre seres vivos e com 

os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que os seres 

humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos 

do ambiente. Aborda-se, ainda, a importância da preservação da biodiversidade e 

como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros. (BRASIL, 2017). 
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Outro foco dessa unidade é a percepção de que o corpo humano é um todo 

dinâmico e articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse 

conjunto dependem da integração entre as funções específicas desempenhadas 

pelos diferentes sistemas que o compõem. Além disso, destacam-se aspectos 

relativos à saúde, compreendida não somente como um estado de equilíbrio 

dinâmico do corpo, mas como um bem da coletividade, abrindo espaço para discutir 

o que é preciso para promover a saúde individual e coletiva, inclusive no âmbito das 

políticas públicas (BRASIL, 2017). 

O desenvolvimento de concepções e atitudes, o aprendizado de 

procedimentos e valores positivos com relação à saúde vão além das áreas e temas 

do currículo, é preciso realiza-se nas diferentes atividades escolares, em todos os 

espaços da escola e do entorno escolar, por meio da construção gradual de uma 

dinâmica que permita a vivência de situações favoráveis ao fortalecimento de 

compromisso para a busca da saúde (BRASIL, 1998). 

A educação para a saúde cumprirá seus objetivos ao promover a 

conscientização dos alunos para o direito à saúde, sensibilizá-los para a busca 

permanente da compreensão de seus condicionantes e capacitá-los para utilização 

de medidas práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde ao seu alcance 

(BRASIL, 1998). 

O tema primeiros socorros pode ser desenvolvido no eixo temático, Vida 

Coletiva, os conteúdos que compõem este bloco para o terceiro e quarto ciclo estão 

referenciados nas correlações entre organização sociopolítica e padrões de saúde 

coletiva . Destacam-se pontos específicos como indicadores de qualidade de vida e 

saúde, correlações entre meio ambiente e saúde, doenças transmissíveis, riscos por 

acidentes e uso indevido de drogas, assim como relações sociais, acordos e limites 

(BRASIL, 1998). 

Os acidentes podem ser contemplados tanto do ponto de vista das medidas 

práticas de prevenção como da aprendizagem de medidas de primeiros socorros. 

em aulas práticas, com a participação de profissionais da saúde, salva-vidas e 

bombeiros, podem ser demonstradas técnicas para higienização de ferimentos 

superficiais, uso de compressas frias em caso de contusões, primeiros cuidados em 

convulsões, mordidas de animais, queimaduras, desmaios, picadas de insetos, 

torções e fraturas, afogamentos, intoxicações, cãibras, febre, choque elétrico, 
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diarreia e vômito, acidentes de trânsito e uma infinidade de situações que podem 

ocorrer na vida cotidiana (BRASIL,1998). 

Na realidade, para pensar e atuar em saúde é preciso romper com enfoques 

que dividem a questão, ou seja, colocar todo o peso da conquista da saúde do 

indivíduo, em sua herança genética e empenho pessoal é tão limitado quanto 

considerar que a saúde é determinada apenas pela realidade social ou pela ação do 

poder público. 

Não é raro nos noticiários e em nosso cotidiano, ouvirmos falar da imensa 

quantidade de acidentes envolvendo adultos e crianças, vê-se também que a prática 

educativa em saúde não é uma prioridade atual, porém é evidente que se fazem 

necessárias estratégias que visem ao aprendizado de técnicas básicas de primeiros 

socorros desde crianças, por isso a apresentação da sequência didática. 

No sentido de compreender o universo de pesquisas que estão sendo 

desenvolvidas sobre alfabetização científica, realizou-se uma busca no google 

acadêmico e destaca-se alguns trabalhos correlatos a esta temática, são eles:. 

Iwata e Lupetti (2016) promoveram a alfabetização científica dos alunos e 

difundiram a prática da divulgação científica por meio das histórias em quadrinhos. 

Para tal foram elaboradas aulas e oficinas com temas relacionados à química, que 

variaram desde experimentos a visitas técnicas em laboratórios de pesquisa e 

constatou que o processo de alfabetização científica foi alcançado e demonstra o 

potencial que as histórias em quadrinhos possuem para ser utilizadas na divulgação 

de ciências, contribuindo para ampliar as pratica nessa área. 

Testoni, et al. (2013), discutiram o uso da História em Quadrinho (HQ) no 

ensino de física, destacando o seu caráter desencadeador e instigador de 

discussões e debates, além da sua contribuição para um processo de ensino e 

aprendizagem baseado na enculturação científica, mais precisamente, relacionado à 

evolução das argumentações dos estudantes. O autor construiu uma história em 

quadrinho que suscita uma discussão sobre o princípio da inércia e concluiu a 

existência de indicadores do processo de enculturação científica, caracterizados 

pelas novas fases de apoio, dedução e refutação originadas após a aplicação da HQ 

com enredo físico no processo de ensino e aprendizagem, indo além da simples 

aquisição de práticas e conceitos em ciências por parte do discente, mas retratando 

a importância das proposições argumentativas no estudo dos fenômenos naturais. 
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Já Silva (2017), propôs uma sequência didática sobre a água, contribuindo 

para a iniciação a Alfabetização Científica de alunos e  constatou-se  que os 

indicadores de letramento científico materializaram algumas das competências 

necessárias para serem cientificamente alfabetizados, pois ao darem aos alunos 

situações em que tiveram que se posicionar, colocando em xeque suas concepções 

prévias sobre alguns dos temas, demonstraram a apropriação de diversos conceitos 

científicos evidenciando a construção do conhecimento. 

A dissertação de mestrado de Jesus e Barreto (2020), analisou as 

contribuições de uma sequência didática interdisciplinar e investigativa e a 

construção de um aquário de água doce no processo de alfabetização científica no 

Ensino Fundamental I. Os alunos demonstraram muito interesse nos momentos de 

construção e observação do aquário e as diferentes atividades realizadas na 

sequência didática demandaram a articulação e socialização do que estavam 

aprendendo, e constatou que no final foi satisfatório, apontando que os alunos 

enriqueceram as suas descrições escritas e orais, aumentaram significativamente o 

seu vocabulário e houve o alcance de indicadores de Alfabetização Científica. 

Concluiu-se que a sequência didática é um instrumento facilitador no processo de 

Alfabetização Científica e pode contribuir com o ensino de ciências. 

A pesquisa de Leite et al. (2020), analisou as implicações da utilização do 

Teatro Científico em aulas de Química do ensino médio, percebeu que a atividade 

teve impacto maior no grupo de alunos atores, pois ocorreu a interação entre os 

discentes e entre os discentes e o aprendizado, além de favorecer à alfabetização 

científica, despertar o entusiasmo e a curiosidade pela história da ciência, e ainda 

oportunizar de se encaixarem em uma atividade na qual se identificavam, os alunos 

espectadores, embora não tenham tido um contato direto e profundo com o teatro, 

apresentaram motivação para o estudo, mediante uma nova forma de aprender, 

além da ampliação de conhecimentos. Esses resultados ratificam que o Teatro 

Científico se apresenta como uma estratégia profícua para a divulgação da ciência e 

motivação dos discentes em relação à aprendizagem dos conhecimentos científicos. 

A pesquisa de Bezerra (2018), analisou o uso do teatro científico (TC) como 

ferramenta interdisciplinar no ensino de ciências, trazendo abordagens dos 

conteúdos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), a pesquisa foi desenvolvida 

em três etapas: estado do conhecimento: a produção de dissertações de mestrado 

no Brasil num período de 10 anos; levantamento dos grupos de TC na cidade de 
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Mossoró/RN, bem como entrevistas semiestruturadas com os professores destes 

grupos de TC; e finalmente, uma pesquisa intervenção, pautada na criação de um 

grupo de TC no ensino médio. Confirmou que o TC é uma ferramenta que contribui 

bastante no processo de ensino-aprendizagem e qualidade de ensino,  propondo a 

formação de um aluno crítico e pensante quanto ao ensino de ciências. Apesar disto, 

os professores que atuam nestes grupos relataram que sentem dificuldade em 

receber apoio dos demais professores das escolas no trabalho interdisciplinar, 

notou-se que os alunos se mostraram bastante motivados com relação ao uso do TC 

como ferramenta de ensino, sendo que os mesmos relataram que a atividade foi 

produtiva no tocante a aprendizagem de conteúdos de CTS, confirmando mais uma 

vez sua eficiência no sentido da aprendizagem. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Organização da sequência didática sobre primeiros socorros 
 

A sequência didática foi elaborada com o propósito de ser desenvolvida em 

uma escola pública da rede municipal, com alunos do 8º ano, porém em função da 

pandemia de COVID-19 esta parte foi adiada. A escolha dessa escola deu-se pelo 

fato da mesma ser a mais afastada da base do SAMU e Pronto Socorro Municipal, 

possibilitando aos alunos, agir de forma coerente em caso de situações de urgência 

e emergência até a chegada do socorro especializado do Serviço Móvel de Urgência 

(SAMU). 

A sequência didática foi organizada em quatro módulos, perpassando 

algumas situações de emergência que podem ser vividas na escola: desmaio, 

convulsão, engasgo e parada cardiorrespiratória. No Quadro 3 apresenta-se a 

organização dos módulos, os temas, possíveis situações que podem ocorrer na 

comunidade escolar, podendo facilmente ser reconhecidas, analisadas, bem como 

os conteúdos envolvidos na área de Ciências da Natureza, que perpassam a 

Biologia, a Física e a Química. 

 

 

 

Quadro 3 - Relação entre os módulos, temas e conceitos trabalhados 
(continua) 

Módulos  Tema Conceitos 
Biologia 

Conceitos 
Física 

Conceitos 
Química 

Módulo I Síncope/ 
Desmaio 

Sistemas: 
circulatório, 
Cardíaco e 
neurológico 

 Lei da 
gravidade 
Pressão 
corporal 

Neurotransmissores
  

Módulo II Convulsão Sistema 

neurológico 

Pressão 

corporal 

Despolarização dos 

neurônios  

Módulo III Engasgo Sistema 

Respiratório e  

Lei da 

gravidade 

Trocas gasosas  
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Quadro 3 - Relação entre os módulos, temas e conceitos trabalhados 
(conclusão) 

  Digestório Pressão corporal  

Módulo IV Parada 

Cardiorrespir

atória 

Sistema 

Cardiovascular, 

respiratório e 

neurológico 

Pressão corporal Trocas gasosas  

Neurotransmissore

s 

Fonte: Autora (2019) 

 

Para melhor compreensão da organização da sequência didática, apresenta-

se na Figura 6 um esquema. 

 

Figura 6 - Esquema com a organização da sequência didática 

 
Fonte: Adaptado de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98) 

 

A Sequência Didática aplicada seguirá quatro passos, são eles: 

1. Apresentação da situação: roda de conversa explicando como será realizado 

o desenvolvimento das atividades e questionando quais os temas sobre 

primeiros socorros despertam maior curiosidade, 

2. Produção inicial: questionário encenado elaborado pela pesquisadora com 

situações problemas para investigação dos conhecimentos prévios dos 

alunos.  
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3. Módulos: Cada módulo será apresentado em três etapas: 

Apresentação/problematização do tema; Ação e Atividade, descritos no 

quadro 2. 

4. Produção final: Questionário encenado e avaliação dos avanços conquistados 

No Quadro 4 se detalha a organização das atividades previstas em cada 

módulo. 

 Quadro 4 - Apresentação e organização de cada módulo 

Módulos Organização Atividades previstas 

Módulo I 

Apresentação/problematização 
do tema 

Explicação de conceitos 
utilizando slides 

Ação 
Em duplas encenar a 

resolução da 
problematização 

Atividade 
Construção de 

infográfico explicativo em 
grupos 

Módulo II 

Ação 
Encenar uma crise 
convulsiva e como 

proceder 

Apresentação/problematização 
do tema 

Explicação de conceitos 
através de demonstração 

prática 

 
Atividade 

Fazer uma história em 
quadrinhos sobre o tema 

proposto individual, 
usando um aplicativo 

Módulo III 

Atividade Propaganda oral 

Apresentação/problematização 
do tema 

 

Apresentação dos 
conceitos através de 

bonecos modelos 

Ação 
Realizar a Manobra de 
Heimlich, utilizando um 

colega como vítima 

Módulo IV 

Apresentação/problematização 
do tema 

Com auxílio de slide e 
vídeo 

Atividade 
Construir cartazes com 
informações sobre PCR 

 

Ação 

Utilizando o boneco e o 
bebê modelo realizar 

técnica apropriada para 
PCR 

Fonte: Autora (2019) 
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As atividades da sequência didática poderão servir para análise dos dados. 

Para tal sugere-se a  utilização dos oito indicadores de Alfabetização Científica 

propostos por Pizarro e Lopes (2015), explicitados no Quadro 3. 

 

Quadro 5 - Indicadores de Alfabetização Científica propostos por Pizarro e Lopes 
(2015, p. 233) 

 (continua) 

Indicadores de 
Alfabetização 

Científica 
Explicação do indicador 

Atividades 
propostas para 

avaliação 

Articular ideias 
Relação entre conhecimento teórico, 

realidade vivida e o meio que está inserido. 
 

História em 
Quadrinhos 

Cartaz 
Folheto 

Propaganda 
oral 

Manobras 

Investigar 

O aluno se apoia em conhecimentos 
científicos, para responder seus próprios 

questionamentos com explicações coerentes 
embasadas em pesquisas pessoais. 

 

Infográfico 

Argumentar 
Compreensão e defesa de seus argumentos, 

apoiado nas suas próprias ideias. 
Propaganda 

oral 

Ler em Ciências 

Organização de conhecimentos prévios e 
novos a partir de leituras de texto, imagens e 

demais suportes para o conhecimento do 
gênero científico. 

 

Cartaz 
Folheto 

História em 
Quadrinhos 

Escrever em 
ciências 

Posicionamento crítico diante de vários 
temas em Ciências, Articulando produção, 

conhecimentos e argumentos das fontes de 
estudo. 

História em 
quadrinhos 

Cartaz 
Folheto 

Propaganda 
oral 
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Quadro 5 – Indicadores de Alfabetização Científica propostos por Pizarro e Lopes 
Júnior (2015, p. 233) 

(conclusão) 

Problematizar 

Questionamentos e busca 
de informações em 

diferentes fontes, sobre os 
impactos da Ciências em 

seu cotidiano, sociedade e 
meio ambiente. 

Folheto 

Criar 

Oportunidade de 
apresentar novas ideias, 
argumentos, posturas e 

soluções para 
problemáticas que 
envolvem Ciências. 

História em quadrinhos 
Cartaz 
Folheto 

Propaganda oral 

Atuar 

Reconhecer-se como um 
agente de mudanças 
diante dos desafios 

impostos em relação à 
sociedade. 

Manobras 

Fonte: Autora (2019) 

3.2 Desenvolvimento da sequência didática: primeiro encontro 

3.2.1 Apresentação da acadêmica 
 

A atividade se inicia com a apresentação da acadêmica e da turma através da 

dinâmica revelação, com o propósito de promover a integração entre os alunos e 

professor, fortalecer a comunicação e o relacionamento interpessoal dos estudantes. 

Para tal os alunos deverão formar um círculo e será necessário um objeto 

pequeno, podendo ser uma bola por exemplo. Quem estiver com a bola deve passá-

la a outra pessoa que deverá dizer seu nome e revelar algo sobre a saúde individual, 

por exemplo: tenho medo de injeção, ajudei alguém que teve um desmaio, já tive 

caxumba,  etc. 

Quando todos tiverem falado, o professor irá explicar que na segunda rodada, 

terão que passar a bola a alguém e dizer o nome da pessoa e o que ela disse na 

rodada anterior. 

É importante que o professor observe quais alunos estão prestando atenção e 

conseguem lembrar das informações que seu colega falou, bem como conhecer 

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/como-fazer-dinamicas-para-primeiro-dia-de-aula-com-alunos-conhecendo-e-aprendendo-dinpro.php
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sobre questões relacionadas à saúde. Caso alguém tenha dificuldade, pedir que os 

outros alunos ajudem. 

3.3 Pré teste  
 

A aplicação do pré teste será individual em material impresso, com o 

propósito de avaliar o nível de conhecimento específico dos alunos antes da 

aplicação da sequência didática. 

Responda às seguintes questões sobre primeiros socorros: 

1- Quais os sistemas do corpo humano podem ser envolvidos em um 

desmaio? Pinte as opções corretas: 

sistema 

nervoso 

oferecer 

alimento 

jogar água  elevar os 

pés  

sacudir a 

pessoa 

afrouxar 

roupas  

deitar a 

pessoa no 

chão 

fazer respiração 

boca-boca  

sistema 

circulatório 

sistema 

neurológico 

 

2- Durante uma crise convulsiva, deve-se segurar os braços e a língua da 

pessoa?  

(    )  Sim    ( x ) Não 

Você sabe por que?  Por que podemos machucar a mesma, devido a forte 

contração muscular. 

3- A imagem está associada a qual situação? 

(  ) engasgo            (  ) desmaio       (  X ) crise convulsiva 
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Figura 7 – Contrações involuntárias 

 
Fonte: Emercor (2020) 

 

4- O engasgo pode provocar risco a vida por asfixia e sufocamento, a maioria 

das pessoas usa o “famoso tapinha nas costas” quando ocorre um engasgo. 

Assinale as imagens corretas para essa para essa afirmativa: 

 

( x )                              ( x )  

 

(   )                                ( x )  

Fonte: google imagens 

 

 

5- O que você faria se encontrasse uma pessoa em PCR (parada 

cardiorespiratória)? 

(  ) compressão torácica   ( x ) ligar 192     (  ) respiração boca a boca   
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6- Descreva com suas palavras a figuras abaixo: 

 

 

 Quadro 6 - Quadro para fixação do conteúdo 

(continua) 

SITUAÇÃO DESCRIÇÃO 

 
 

Fonte: Pires Júnior (2016) 

Uma pessoa em parada cardiorrespiratória, e outra 
fazendo massagem cardíaca 

 

 
Fonte: Dias (2020) 

um paciente desmaiado,a outra levantando os pés 
para normalizar a oxigenação do cérebro 

 
Fonte: Dantas (2020) 

momento em que podemos realizar a manobra de 
Heimilich o paciente está totalmente engasgado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.drelciopiresjr.com.br/2018/03/09/saiba-o-que-fazer-em-caso-de-parada-cardiaca/
https://br.pinterest.com/pin/337136722092728387/
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Quadro 6 - Quadro para fixação do conteúdo 

(conclusão) 

 

 
Fonte: Cassiano (2020) 

contrações 
musculares 

involuntárias, crise 
convulsiva. 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

3- Roda de conversa 

Será realizada uma roda de conversa sobre as curiosidades envolvidas no 

tema primeiros socorros. Questionamentos: 

1 - O que você entende por primeiros socorros? Cuidado imediato prestado a 

uma pessoa, cujo estado físico coloca em perigo a sua vida ou sua saúde. 

2 - Qual a diferença entre urgência e emergência?  

Urgência: Estado grave, que necessita atendimento médico embora não seja 

necessariamente uma emergência.   

Emergência: Estado que necessita de encaminhamento rápido ao hospital. O 

tempo gasto entre o momento em que a vítima é encontrada e o seu 

encaminhamento deve ser o mais curto possível. 

3- Qual tema de primeiros socorros você gostaria que fosse abordado durante 

o desenvolvimento do projeto? 

4- Mito ou Verdade  

Demonstração da relação entre Primeiros Socorros e a Ciências da Natureza, 

através da atividade “mito ou verdade”. Será entregue um cartão vermelho e um 

verde para cada aluno. Para sinalizar uma resposta verdadeira os alunos 

levantavam o cartão verde e para sinalizar uma resposta falsa levantavam o cartão 
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vermelho. Essa atividade estimulará o debate entre os alunos quanto à resposta 

correta. 

 

Quadro 7 - Mito ou verdade 

Pergunta Mito Verdade 

Síncope/desmaio tem alguma ligação com o mau 
funcionamento dos sistemas circulatórios? 

 
 
 

X 

Existe uma ligação entre a lei da gravidade com o 
engasgo? 

 
 

X 
 

No verão existem maior número de casos de desmaio?  
 

X 

Em caso de parada cardiorrespiratória devemos fazer 
respiração boca a boca? 

 
X 

 
 
 
 

O Sistema neurológico é afetado em caso de parada 
cardiorrespiratória? 

 
 

X 

Quando o paciente está em parada cardiorrespiratória 
existem trocas gasosas com o meio externo? 

 
 

X 
 

Os primeiros socorros têm ligação com ciências da 
natureza? 

 
 

X 

Fonte: Autora (2020) 

 

Após cada pergunta os alunos deverão argumentar sobre suas respostas. A 

partir do segundo encontro inicia-se a aplicação da SEQUÊNCIA DIDÁTICA, que 

está dividida em quatro módulos, com situações que podem ocorrer na comunidade 

escolar: Síncope, Convulsão, Engasgo e Parada Cardiorrespiratória. 

Cada módulo é organizado em três etapas:  

1-Apresentação/problematização do tema: neste momento será feita a 

explicação de conceitos, com auxílio de modelos didáticos, cartaz, bonecos 

modelos, videos, banner. 

2-Ação: Serão práticas que os incentivaram  a não aceitar uma informação 

sem refletir,  argumentar e comprovar, os conceitos apresentados. 
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3- Atividades: Serão realizadas a partir de reportagens, vídeos, recortes de 

revistas, que auxiliem e aguce a curiosidade científica levando a respeitar e entender 

o meio ambiente e a vida em toda a sua diversidade, justamente por conhecer a 

relação entre cada parte. 

 

3.4 Segundo encontro 
 

Módulo I:  Síncope/Desmaio 

Objetivo: Proporcionar conhecimento nas técnicas de suporte básico de vida 

em caso de desmaio, relacionando desmaio com temas da ciências da natureza. 

Momento I - A Apresentação/problematização do tema desmaio será 

realizada com auxílio de cartaz (figura 1) (Desmaio) 
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Figura 8 - Cartaz explicativo síncope (desmaio) 

 
Fonte: Gazeta do Cariri (2020) 

 

O cartaz irá auxiliar na introdução do tema desmaio, bem como reconhecer 

um desmaio, suas características e procedimentos  de socorro, quais os sistemas do 

corpo humano são afetados, durante o reconhecimento das informações será 

confeccionado no quadro um esquema para maior entendimento dos alunos. 
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Figura 9 - Esquema sobre desmaio 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Para compreensão de cada item citado no esquema confeccionado no quadro 

com os alunos, segue abaixo alguns links para leitura. 

 

      Saiba Mais  

 

                    DESMAIO                             CAUSAS 

 

                     HIPOTENSÃO           HEMORRAGIA          DOR INTENSA  

                                             

                                 DÉFICIT CARDIACO                     FLUXO SANGUÍNEO 

 

Na sequência os alunos terão que observar a imagem 1 e responder qual a 

relação com a Lei da gravidade. 

 

 

https://www.neurologica.com.br/blog/desmaio-sincope-causas-e-relacao-com-outras-doencas/
https://www.medicar.com.br/o-que-causa-desmaios-
https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/comer-sal-e-o-melhor-para-reverter-uma-queda-de-pressao
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-hemorragia.htm
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/desmaio-sincope/
http://departamentos.cardiol.br/sbc-deic/publico/entenda.asp
https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-do-cora%C3%A7%C3%A3o-e-dos-vasos-sangu%C3%ADneos/biologia-do-cora%C3%A7%C3%A3o-e-dos-vasos-sangu%C3%ADneos/biologia-do-cora%C3%A7%C3%A3o
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Figura 10 - Posição de uma pessoa desmaiada 

 
Fonte: Santos (2020) 

 

Na imagem abaixo temos uma sugestão de vamos pensar com palavras 

relacionadas a Lei da Gravidade, que pode ser desenvolvida pelos alunos e utilizada 

como introdução ao tema. 

 

Figura 11 - Pensando em Lei da Gravidade 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Após anotar as respostas dos alunos no quadro a imagem será retomada e 

ocorrerá a explicação que devemos colocar a pessoa desmaiada deitada com os pés 

elevados pois: 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/primeiros-socorros.htm
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Figura 12 - Posição correta para primeiros socorros em desmaio 

 
Fonte: Santos (2020) 

 

Na continuidade os alunos serão questionados sobre quais os sistemas estão 

relacionados ao desmaio, são eles: circulatório, neurológico e cardíaco. 

Para explicação do sistema circulatório será utilizado o vídeo2 sobre 

Circulação Sanguínea, com o tempo de duração de 3 minutos 10 segundos. Será 

destacado duas partes importantes do vídeo: 

A primeira é que quando respiramos o nosso pulmão enche de ar, o que 

chamamos de inspiração, esse ar é rico em oxigênio que é transportado pelo sangue 

através das artérias até o coração, onde é bombeado para o restante do corpo, o 

sangue que retorna ao coração através das veias é rico em gás carbônico e é 

bombeado para o pulmão onde é liberado através da expiração. 

Proposta para os alunos fazer um pulmão artificial3:   

Materiais: 

Arame 

Fita adesiva 

Garrafa pet com tampa 

Tesoura 

 3 bexigas 

                                                           
2
 Circulação sanguínea. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lrzCIUTBgds. Acesso em: 

11 nov. 2020. 
3
 Disponível em: https://manualdomundo.uol.com.br/experiencias-e-experimentos/como-fazer-um-

pulmao-artificial-caseiro/ 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/primeiros-socorros.htm
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Mangueira  

Cola quente 

 

Figura 13 - Modelo pulmão artificial 

 
Fonte: Adam (2013) 

 

Com o experimento é possível observar, que durante a respiração alguns 

músculos são utilizados.  

Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. O 

diafragma desce e as costelas sobem, fazendo com que haja aumento do volume da 

caixa torácica e forçando, através da lei de gravidade, o ar a entrar nos pulmões. Já 

na expiração ocorre o inverso, o diafragma e os músculos intercostais se relaxam, o 

diafragma sobe e abaixa as costelas. Isso faz com que haja diminuição do volume 

da caixa torácica, forçando o ar a sair dos pulmões. 

A segunda parte importante relacionada ao desmaio diz respeito a pressão 

corporal (pressão arterial) é aquela exercida pelo sangue sobre as paredes dos 

vasos sanguíneos, gerada através da contração cardíaca  sendo posteriormente 

bombeada para todos os sistemas do corpo humano. 

https://pt.slideshare.net/cienciacuriosa/explicao-experimento-pulmo-na-garrafa
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Utilizando os tablets da Unipampa os alunos serão orientados fazer 

simulações4 sobre pressão do fluido e fluxo. 

Foi proposto o uso do simulador para tornar possível a observação do fluxo 

de uma determinada substância (sangue nas veias), em condições normais, com 

dilatação, e constrição. 

Momento II: Ação 

Neste momento será realizada uma encenação sobre síncope. Em uma caixa 

serão colocados: 2 ressuscitadores manuais, 2 seringas (sem agulha), 2 aparelhos 

de pressão, 2  estetoscópio, entre outros materiais de primeiros socorros. Cada 

aluno deve pegar um objeto, alunos que estão com objetos iguais formaram duplas. 

 

Figura 14 - Exemplos de objetos da caixa 

 

Fonte: Imagens google  

  

Em duplas os alunos irão encenar um desmaio e como proceder. 

Depois de todas as apresentações realizadas, será feita uma roda de 

conversa, onde os alunos irão explicar as duas perguntas: 

1- Por que elevar membros inferiores em caso de desmaio?  

Com auxílio da lei da gravidade o retorno sanguíneo para o coração (sistema 

cardiovascular) é corrigido e assim a pressão corporal tem uma melhora, mandando 

maior fluxo sanguíneo para o sistema neurológico, aumentando a oxigenação do 

cérebro e possibilitando a normalidade de atuação dos neurotransmissores.  

2- Por que ocorrem maior número de desmaios no verão(calor)?   

Os desmaios são mais frequentes no verão principalmente em pessoas que 

bebem pouca água, o volume de sangue fica baixo e a pressão arterial cai, com isso 

vai pouco sangue para o cérebro, ocorrendo o desmaio. 

Momento III: Construção do folder 

                                                           
4
 Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fluid-pressure-and-flow/latest/fluid-pressure-

and-flow.html?simulation=fluid-pressure-and-flow&locale=pt_BR 
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Os alunos deverão formar grupos com quatro integrantes, a formação dos 

grupos será feita pelos alunos, após os grupos formados, será proposto que cada 

grupo construa um folder explicativo, com auxílio de revistas, internet, celular, lápis 

colorido, pincel, folha de ofício e cola.  

Depois de pronto os alunos devem demonstrar e socializar com os demais 

colegas o folder.  

 

Figura 15 - Modelo cartaz desmaio 

 
Fonte: Autora(2020) 

3.5 Terceiro encontro 
 

Módulo II: Convulsão 
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Objetivo: Proporcionar conhecimento nas técnicas de suporte básico de vida 

em caso de crise convulsiva, relacionando com temas da ciências da natureza. 

Momento I: Ação 

Usando fitas de 4 cores diferentes, será deixado em cima de cada cadeira na 

sala de aula um pedaço de fita de cores aleatórias, após cada aluno pegar sua fita 

serão formados os grupos por cores. 

A reportagem abaixo será distribuída aos grupos, que deverão ler, discutir e 

anotar, como e quais sistemas do corpo humano são afetados por uma crise 

convulsiva, logo após os grupos irão socializar com o restante da turma. 

Pokémon, Star Wars? Porque as luzes da tv podem causar convulsões? 

O aguardado filme "Star Wars: A Ascensão Skywalker", chega aos cinemas 

nesta quinta-feira (19). Mas dias antes do lançamento, a Disney publicou um 

comunicado com um alerta pouco comum: que o filme tem "sequências com 

imagens e luzes piscantes". Ou seja: algumas pessoas podem sentir desconforto e, 

em casos extremos, ter convulsões. Mas é exagero ou algo assim pode acontecer? 

Infelizmente, sim. "A alternância de luzes em determinada frequência e intensidade, 

pode causar mal-estar, desconforto, cefaleia e também a epilepsia fotossensível", 

explica Edson IssamuYokoo, neurologista da Rede de Hospitais São Camilo de São 

Paulo. 

Mesmo quem não é diagnosticado com esse tipo de epilepsia pode acabar se 

sentindo mal quando está exposto a esse tipo de condição. "A reação de 

fotossensibilidade não é necessariamente uma doença. As pessoas podem sentir os 

desconfortos mencionados sem necessariamente apresentar uma crise epiléptica. 

Como doença, podemos definir a epilepsia fotossensível, que é a 

manifestação de crise epiléptica causada por este tipo de estímulo ambiental", 

complementa Yokoo. 

Um caso famoso do tipo aconteceu em dezembro de 1997. Na época, um 

episódio de "Pokémon" levou centenas de crianças do Japão para os hospitais com 

sintomas que variam de dores de cabeça a convulsões. 

Isso aconteceu porque, em um determinado momento do capítulo, havia uma 

sequência de alguns segundos de luzes intermitentes na tela. De lá para cá, as 

animações japonesas diminuíram o brilho das cenas onde ocorrem explosões ou 

alternância de luzes. 
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Puxando o gatilho O que ocorre no caso extremo, quando a pessoa de fato 

tem a epilepsia fotossensível, é que o padrão de luzes acaba causando algo no 

cérebro: um aumento repentino nas atividades das células nervosas do córtex 

cerebral, o que desencadeia a crise epiléptica. 

Ainda que o gatilho seja diferente, é uma reação parecida com a que rola em 

outros tipos da doença. "A epilepsia é a predisposição persistente do cérebro para 

gerar crises epilépticas recorrentes. Elas podem ter inúmeras causas, mas uma das 

formas é a chamada epilepsia reflexa, que são desencadeadas por estímulos 

específicos", explica Gentil Jorge, pediatra e diretor de relações com mercado da 

Amparo Saúde 

Segundo o pediatra, as manifestações da epilepsia incluem: Alterações do 

nível de consciência Eventos motores como abalo de membros, movimentos dos 

olhos e língua Hipersalivação Liberação de esfíncteres urinários e fecais Outros 

sintomas neurológicos transitórios como alterações da percepção de sons, 

alterações da visão, cheiros, entre outros. 

Em casos extremos, se não houver atendimento, há sim risco de morte, já 

que a pessoa pode aspirar o conteúdo gástrico, gerando insuficiência respiratória. 

Ainda que seja algo raro, o quadro também pode evoluir para o chamado mal 

epiléptico, com crises que se mantêm ativas por longos períodos. É uma situação 

grave e potencialmente fatal. 

Como evitar? No caso do novo "Star Wars", a Disney criou uma lista de 

recomendações para que os espectadores com histórico de sensibilidade a luzes 

não tenham problemas enquanto assistem ao filme: Pedir para algum amigo assistir 

ao filme antes para ver quais partes há mais situações de flashes na tela Pedir para 

que essa pessoa te acompanhe na sessão e te avise previamente quando essas 

situações ocorrerem "Treinar" esse acompanhante para que ele saiba como agir em 

caso de convulsão. 

São recomendações que, de forma geral, são aprovadas pelos médicos para 

evitar episódios mais sérios envolvendo fotossensibilidade e epilepsia fotossensível. 

É importante ressaltar que crises do tipo podem ser desencadeadas por causas bem 

diferentes, como luzes estroboscópicas em festas, luz do sol passando pelas folhas 

de uma árvore, imagens com padrões de desenhos que se movem rapidamente e 

padrões de luzes em exibições 3D, entre outras situações. 
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Quem notar esse tipo de sensibilidade pode se precaver evitando ficar longos 

períodos em frente a telas como TVs, computadores ou celulares e, caso note algum 

gatilho, cobrir a visão temporariamente. Paralelamente, o melhor a se fazer é 

procurar um médico em busca de um diagnóstico e iniciar um possível tratamento, 

caso haja sinais de sensibilidade a luzes (LARA, 2019). 

Após ler a reportagem os alunos deverão anotar no caderno os principais 

trechos da entrevista, explicando com suas palavras como e quais os principais 

órgão e sistemas do corpo humano são atingidos durante um desmaio, em seguida 

será feita uma socialização com as respostas dos grupos. 

Momento II: Apresentação/problematização 

Para falar sobre crise convulsiva vamos relembrar o conceito de pressão 

corporal.  

No esquema abaixo são apresentados alguns itens importantes para a 

compreensão do tema pressão corporal. 
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Figura 16 - Esquema pressão corporal 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Figura 17 - Identificando crise convulsiva 

 
Fonte: Autora (2020) 
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Assista o vídeo5 no qual é possível observar como é feito o atendimento de 

uma pessoa com crise convulsiva pela equipe do SAMU. 

Momento III: Atividade 

Individualmente fazer uma história em quadrinhos, sobre o tema proposto, 

utilizando um aplicativo, sugere-se Pixton, StoryboardThat, Make BeliefsComix. 

 

Figura 18 - Modelo de História em Quadrinhos sobre crise convulsiva 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Figura 19 - História em quadrinhos crise convulsiva 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Fique ligado e clique nos linques abaixo para maiores informações sobre crise 

convulsiva, principais causas, o que fazer, crise convulsiva versus epilepsia e mitos 

e verdades.  

 

Fique Ligado: 

                                                           
5
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wlRIoesIiv8 

https://www.pixton.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
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➤Convulsão 

              ➤Principais Causas 

                            ➤  O que fazer? 

                                        ➤  Crise Convulsiva X Epilepsia  

                                                                          ➤  Mitos e Verdades 

 

 

Módulo III: Engasgo 

Objetivo: Proporcionar conhecimento nas técnicas de suporte básico de vida 

em caso de engasgo, relacionando com temas da ciências da natureza. 

Momento I: Atividade 

A proposta é produzir uma propaganda oral sobre como proceder em caso de 

engasgo e por que? Utilizando as informações que já ouviu e viu na mídia.  

 

Momento II: Apresentação/problematização do tema 

Os conceitos do sistema digestório, sistema respiratório, trocas gasosas e 

pressão corporal serão relembrados (já visto em sala de aula) com desenhos em 

cartaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/convulsao/
https://www.tuasaude.com/convulsao/
https://www.epilepsiabrasil.org.br/noticias/voce-sabe-como-ajudar-durante-uma-crise-convulsiva
https://www.epilepsiabrasil.org.br/noticias/voce-sabe-como-ajudar-durante-uma-crise-convulsiva
https://www.neurologica.com.br/blog/como-ajudar-alguem-em-um-ataque-epileptico-ou-crise-convulsiva/
https://www.neurologica.com.br/blog/como-ajudar-alguem-em-um-ataque-epileptico-ou-crise-convulsiva/
https://epilepsia.org.br/mitos-e-verdades-de-epilepsia/
https://epilepsia.org.br/mitos-e-verdades-de-epilepsia/
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Figura 20 - Sistema respiratório 

 
Fonte: Diana (2020) 

 

Com o esquema abaixo podemos observar como ocorre o engasgo, durante a 

deglutição e a respiração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/sistema-respiratorio/
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Figura 21 - Esquema engasgo 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

A Manobra de Heimlich será explicada com o auxílio de boneco (bebê), e um 

voluntário do grupo. 

Para desengasgar uma pessoa usamos a Manobra de Heimlich, que consiste 

em fazer uma forte pressão com as mão no diafragma, empurrando o pouco ar  de 

dentro do estômago para cima forçando o objeto que está obstruindo vias aéreas a 

sair pela boca. 
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Figura 22 - Manobra de Heimlich em bebês 

 
Fonte: Redação litorânea FM (2020) 
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Figura 23 - Manobra Heimlich em adultos 

 
Fonte: Reis (2020) 

 

Momento III: Ação 

Realizar a Manobra de Heimlich utilizando um colega como vítima, para 

observar e entender a relação entre o conceito e a prática. 

Módulo IV: Parada Cardiorrespiratória 

Objetivo: 

Proporcionar conhecimento nas técnicas de suporte básico de vida em caso 

de parada cardiorrespiratória, relacionando com temas das ciências da natureza. 

Momento I:  Apresentação/problematização do tema 

Com o vídeo6 Abaixo podemos observar a ligação entre sistema 

cardiovascular, respiratório, neurológico, pressão corporal, trocas gasosas, com 

primeiros socorros em caso de parada cardiorrespiratória. 

                                                           
6
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YcwohqhL5zA&t=11s 

https://www.youtube.com/watch?v=YcwohqhL5zA&t=11s
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Discussão sobre o vídeo com os alunos. 

O Reanimador Manual é um equipamento que tem como objetivo promover 

uma ventilação artificial levando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio para o 

paciente logo após as compressões torácicas, substituindo o boca-boca ou boca-

nariz. 

 

Figura 24 - Ressuscitador manual pulmonar 

 
Fonte: Hospitalar distribuidora (2020) 

 

Momento II: Atividade 

Será proposto que os alunos construam cartazes informativos sobre parada 

cardiorrespiratória utilizando recortes de jornal, revistas e informações prévias. 

Modelo do cartaz da Vanessa. 

Momento III: Ação 

Em dupla os alunos irão utilizarão ressuscitador manual, o boneco e o bebê 

modelo para realizar a técnica para ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 

Para maior conhecimento observe O esquema abaixo e leia Parada 

Cardiorrespiratória. 
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Figura 25 - Esquema parada cardiorrespiratória 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Com o fluxograma abaixo demonstra como é feita a avaliação e 

reconhecimento de uma PCR. Para melhor compreensão leia: Parada 

Cardiorespiratória. 
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Figura 26 - Fluxograma parada cardiorrespiratória 

 
Fonte: Hospital Nove de Julho (2020)  

 
Figura 27 - Continuação fluxograma parada cardiorrespiratória 

 
Fonte: Hospital Nove de Julho (2020) 

 

Pós teste  

1- Quais desse sinais ou sintomas, circulatório, respiratório e nervoso que 

podem causar um desmaio (síncope):  

https://www.h9j.com.br/SiteAssets/Paginas/treinamento-parada-cardiorespiratoria/pcr_medico.pdf
https://www.h9j.com.br/SiteAssets/Paginas/treinamento-parada-cardiorespiratoria/pcr_medico.pdf
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( X ) queda pressão arterial                         ( X ) diminuição oxigenação cerebral         

                      (    ) corte no dedo                                        ( X ) hemorragia  

 

2-3 - Numere corretamente as afirmativas abaixo, durante uma crise 

convulsiva: 

1- Devemos fazer 

2- Não devemos fazer 

 

( 1 ) colocar um travesseiro ou almofada embaixo da cabeça da pessoa 

( 2 ) colocar a mão na boca da vítima, para segurar a língua  

( 2 ) segurar braços e pernas pra pessoa não se debater 

( 1 ) lateralizar a cabeça da vítima 

( 1 ) retirar objetos que possam machucar o paciente durante as contrações 

musculares 

( 2 ) oferecer água, açúcar, sal, comida em geral 

4- Quando sabemos que uma pessoa está engasgada para realizar a 

manobra de Heimlich? Quando a mesma não tosse, não fala e com as mãos na 

garganta faz sinais de arrancar o objeto que está obstruindo a passagem do ar. 

5- Na rua uma pessoa cai na sua frente, não responde, não respira, não tem 

batimento cardíaco. O que pode estar acontecendo?  Provável parada 

cardiorespiratória. 
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Figura 28 - Massagem cardíaca 

 
Fonte: Pedro (2020)  

 

6- É eficaz fazer massagem cardíaca se não possuir um respirador manual? 

por que? sim, por que com a pressão exercida no tórax durante a massagem o 

pulmão também é comprimido expulsando o ar e quando aliviamos a pressão 

exercida no peito o pulmão enche novamente. 

Faça a ligação correta: 

( 7 ) Parada Cardiorrespiratória 

( 8 ) Crise Convulsiva  

( 9 ) Engasgo 

(10) Desmaio 

(8) Ocorre devido a um aumento excessivo e desordenado da atividade 

elétrica das células cerebrais, nesse caso os neurônios. 

( 9 ) Pode levar a pessoa à morte por asfixia. 

( 7 ) Caracteriza-se pela interrupção do funcionamento do coração e da 

respiração.  

(10) Perda súbita da consciência e do tônus postural, com recuperação 

espontânea. 

https://euquerosabertudo.com/saude/rcp.html
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que a escola é um local de acesso a todos, transmitindo a 

comunidade não somente conteúdos pré estabelecidos e sim a aprendizagem 

concreta e interligada com a sociedade, não assumindo o papel de outros setores, 

mas contribuindo para o melhoramento da qualidade de vida de toda a comunidade, 

como esse trabalho que estabelece ligação dos saberes escolares com os de 

prevenção de agravos e promoção da saúde. 

Ao associar os indicadores de alfabetização científica com a sequência 

didática, acreditamos que poderemos conseguir um maior desenvolvimento de 

competências e habilidades dos professores e alunos do 8º ano do ensino 

fundamental, quanto às técnicas básicas de APH e conhecimento científico. 

Analisando a influência da escola e seu alcance em diferentes setores, 

acredita-se que a sequência didática permitirá alcançar uma visão mais completa e 

sequenciada dos conteúdos, sendo possível a inserção de recursos tecnológicos 

dando oportunidade aos alunos de inovação e descobertas explorando o máximo as 

suas capacidades.  

É sabido que há um longo caminho a seguir, a falta de capacitação e 

limitações que envolvem o desenvolvimento do trabalho, as mudanças só serão 

alcançadas se houver transformação naqueles que conduzem os alunos ao 

conhecimento, atores principais nesse cenário de mudanças. 

Cabe ressaltar que os saberes antigos não serão excluídos com a aplicação 

da sequência didática, mas remodelados as práticas de primeiros socorros, 

ganhando embasamento no conhecimento científico. 

Conclui-se que o ensino de Ciências da Natureza e o tema Primeiros 

Socorros é possível, sabendo que os alunos podem presenciar situações de risco na 

comunidade escolar e no ambiente familiar, por isso devem estar orientadas sobre o 

assunto, bem como este trabalho poderá contribuir para que as escolas em 

determinado momento programem uma ação mais focada na comunidade, 

estreitando o vínculo da comunidade com a escola e estimulando a participação de 

pais e responsáveis. 

Essa pesquisa se encerra deixando a certeza de que é possível fazer a 

diferença, que quanto mais capacitado os profissionais forem maiores serão as 
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mudanças em suas práticas pedagógicas e os maiores beneficiados serão os alunos 

com um ensino atualizado e de qualidade. 
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