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A iniciativa 
Este documento tem como objetivo apresentar, para comunidade interna e externa
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), as atividades ofertadas pelo Programa 
IOC+Escolas, iniciativa cujo propósito é promover a participação de pesquisadores e 
colaboradores do Instituto em ações que visam difundir o conhecimento cientí�co 
para a população, envolvendo especialmente escolas da rede pública de ensino do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Quem pode agendar e como fazer? 
Especialmente pro�ssionais de escolas da rede pública de ensino do Estado do Rio de 
Janeiro. Os interessados em levar para a sua instituição alguma dessas iniciativas, devem 
entrar em contato com o Programa pelo e-mail iocmaisescolas@ioc.�ocruz.br. Obser-
vação: o mesmo contato serve também para os pesquisadores e colaboradores do 
Instituto interessados em ofertar atividades.
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As arboviroses são doenças transmi�das por artrópodes e incluem doenças como 
dengue, Zika e chikungunya. O principal artrópodo envolvido na transmissão dos vírus 
que causam essas doenças é o mosquito Aedes aegypti, um mosquito de di�cil controle 
devido ao seu comportamento antropo�lico e sua disseminação pelo mundo tem sido 
favorecida por fatores que vão desde a globalização, alterações climá�cas e dos índices 
de precipitação e problemas de infraestrutura (como saneamento básico precário e 
coleta irregular do lixo) até a ausência de vacinas para a maioria das arboviroses. É muito 
comum ouvirmos sobre essas doenças apenas no verão, mas elas ocorrem durante todo 
o ano e são graves problemas de saúde pública. Aprender sobre a biologia do mosquito 
e a necessidade de controlar a sua disseminação, através de ações simples do dia-a-dia, 
é o obje�vo dessa oficina, que de forma prá�ca e lúdica, aborda esses aspectos.

• Informações •

1) Obje�vos: apresentar as diferentes fases de desenvolvimento do mosquito Aedes 
aegypti ao longo do seu ciclo biológico e relacionar essas formas com o controle 
mecânico dos criadouros. 

2) Metodologia u�lizada: rotação por estações (cada estação apresentará aspectos 
biológicos e curiosidades)

3) Duração da oficina: 1h30 – 2h (sugestão).

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 05 e máximo de 15 por estação.  
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Dengue, Zika, febre amarela e chikungunya são arboviroses (doenças transmi�das por 
artrópodes) epidêmicas que são transmi�das pela fêmea adulta do mosquito Aedes 
aegypti. O crescente aumento no número de casos dessas arboviroses está diretamente 
associado à ampla disseminação das populações do mosquito, e, por esta razão, se faz 
necessário a�vidades de sensibilização junto à população no sen�do de mi�gar a 
proliferação do mosquito vetor.

• Informações •

1) Obje�vos: Sensibilizar as crianças quanto aos cuidados com os criadouros de 
mosquitos; apresentar os vírus dengue, Zika, febre amarela e chikungunya através de 
imagens de microscopia eletrônica de transmissão; e apresentar os sintomas da dengue, 
Zika, febre amarela e chikungunya.

2) Metodologia u�lizada: O primeiro momento constará da apresentação de cartazes 
discorrendo a respeito das arboviroses causadas pelos vírus dengue, Zika, febre amarela 
e chikungunya para todo o grupo. Em seguida, os alunos serão divididos em quatro 
grupos, os quais visitarão quatro estações de a�vidades:

a) Estação 1:  Observação do mosquito em microscópio de campo claro;

b) Estação 2: Jogo de tabuleiro impresso em lona e disposto no chão, onde serão 
testados os conhecimentos adquiridos na apresentação dos cartazes;

c) Estação 3: ‘Quiz’ no computador, onde serão testados os conhecimentos adquiridos 
na apresentação dos cartazes;

d) Estação 4: “Confecção” de um vírus u�lizando massinha de modelar, bolinha de 
isopor, miçangas e palitos.

3) Duração da oficina: 1 hora

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 20 e máximo de 40
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As biópsias e os exames citológicos permitem avaliar alterações celulares para iden�ficar 
células cancerígenas. É comum ouvirmos falar de pessoas que foram subme�das a este 
�po de análise, e faz parte da ro�na de controle do câncer de colo de útero a realização 
de exames colpocitológicos em mulheres adultas. Contudo, para maioria das pessoas, 
não existe a compreensão do que ocorre com os fragmentos ou células coletadas entre 
o momento da coleta e o diagnós�co.   

• Informações •

1) Obje�vo: apresentar o diagnós�co histopatológico e citológico como ferramentas 
fundamentais para prevenção, tratamento e diagnós�co de doenças oncológicas 

2) Metodologia u�lizada: palestra apresentando a importância do diagnós�co 
histopatológico e citológico, com a apresentação das principais etapas do 
processamento histológico. Os alunos serão convidados a observar lâminas histológicas 
ao microscópio para compreender como as células e tecidos são observadas  

3) Duração da oficina: 2h

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de um (01) e máximo de 20
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Os microscópios nos possibilitaram desvendar um mundo fascinante e, até hoje, esse 
instrumento ins�ga a curiosidade de quem o observa. Uma simples gota d’agua, as 
células da nossa mucosa oral, um fio de cabelo, em um microscópio se tornam grandes 
atrações. Nesse sen�do, a observação ao microscópio e a compreensão do seu 
mecanismo de funcionamento é um instrumento valioso no desenvolvimento da 
curiosidade cien�fica e um mecanismo interessante de oportunizar conceitos básicos da 
biologia, como a teoria celular e a existência de microrganismos.

• Informações •

1) Obje�vo: Ins�gar a curiosidade cien�fica através da microscopia, levando o aluno a 
compreensão de que existe um mundo microscópico que o cerca e compõe

2) Metodologia u�lizada: apresentação da história dos microscópios e sua par�cipação 
na descoberta de eventos fundamentais da biologia. O aluno compreenderá como a 
associação de lentes possibilita a formação de imagens microscópicas e quais as partes 
que compõem um microscópio simples. Células da mucosa oral dos alunos serão 
coletadas pelos mesmos e coradas com corantes atóxicos. Os alunos observarão suas 
células e discu�rão aspectos da biologia celular. Lâminas contendo células vegetais, 
bactérias e fungos também serão u�lizadas para fomentar a discussão sobre os 
diferentes �pos celulares e suas caracterís�cas  

3) Duração da oficina: 1h

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 01 e máximo de 15 por estação
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É do conhecimento de todos que uma alimentação saudável auxilia no fortalecimento 
do sistema imunológico e, consequentemente, melhora a qualidade de vida das 
pessoas. No entanto, um dos maiores desafios é fazer com que os indivíduos se 
conscien�zem da importância da nutrição adequada na prevenção do câncer e de 
doenças cardiometabólicas. 

• Informações •

1) Obje�vo: apresentar as crianças a importância da alimentação saudável na prevenção 
de doenças metabólicas e o câncer

2) Metodologia u�lizada: rotação por estações. A�vidade prá�ca para as crianças 
visualizarem o impacto da alimentação no surgimento de doenças no �gado, como a 
esteato hepa�te, esteatose e câncer de �gado. As estações irão conter cestas com 
exemplos de alimentos saudáveis versus não-saudáveis, incluindo a quan�dade de 
açúcar presente em cada alimento; e um microscópio com lâminas de tecido saudáveis 
versus doentes 

3) Duração da oficina: 2h

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 01 e máximo de 20
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Adolescentes e jovens representam uma parcela crescente de pessoas vivendo com HIV 
em todo o mundo e ficam vulneráveis por apresentarem, frequentemente, 
comportamentos de experimentação arriscada. Essas caracterís�cas podem levar à 
adoção de prá�cas sexuais desprotegidas, fazendo com que estes indivíduos estejam 
sob maior risco de desenvolver uma gravidez precoce e de se infectar por patógenos 
causadores de infecções sexualmente transmissíveis (IST), dentre elas a causada pelo 
HIV. Este cenário reforça a necessidade de adoção de estratégias educa�vas específicas 
de cuidado e prevenção voltadas para este segmento da população.

• Informações •

1) Obje�vo: informar adolescentes e jovens a respeito dos modos de transmissão do 
HIV, u�lizando o jogo como recurso didá�co e estratégia educa�va em saúde, buscando 
contribuir para a adoção de medidas e comportamentos individuais de prevenção não 
apenas contra a infecção pelo HIV, mas também contra as demais IST. 

2) Metodologia u�lizada: o jogo PreventHIVo é composto por cartões magné�cos com 
ilustrações de situações ou de objetos que representam (seis cartões) ou não (treze 
cartões) risco de transmissão do HIV e por um quadro de aço. O obje�vo do jogo é 
dis�nguir corretamente as situações ou os objetos que representam risco, dos que não 
representam risco de transmissão do HIV, através da distribuição dos cartões em um 
quadro de aço, dividindo-os entre ‘sim’ (assim se transmite HIV) e ‘não’ (assim não se 
transmite HIV). 

3) Duração da oficina: entre 1h e 1h30

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 01 e máximo de 40 (divididos em grupos)
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As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) são um grave problema de saúde pública 
em todo mundo e no Brasil, onde tem sido observado aumento de casos destas 
infecções em jovens entre 15 e 24 anos. Dentre as IST’s observadas no Brasil, as 
hepa�tes virais, a infecção pelo HIV e a sífilis possuem testes rápidos disponibilizados 
pelo Ministério da Saúde para testagem da população. A ampliação do diagnós�co 
sorológico destas IST’s, através de testes rápidos trouxe inúmeras vantagens em relação 
ao método tradicional, tais como: possibilita o acesso para as regiões mais carentes, não 
necessita de infraestrutura de laboratórios, dispensa o transporte, e permite seu rápido 
encaminhamento para iniciar o tratamento.

• Informações •

1) Obje�vos: Promover um conteúdo informa�vo e descontraído com o público-alvo 
(jovens e adolescentes) respondendo dúvidas sobre as IST’s; dialogar sobre as formas de 
transmissão e prevenção de IST’s; apresentar as metodologias de diagnós�co rápido de 
IST’s e as possibilidades de tratamento.

2) Metodologia u�lizada: o debate será conduzido por um debatedor, um mediador, um 
palestrante e pelos par�cipantes. Cada um terá um papel importante no 
desenvolvimento do tema proposto.

a. Debatedor: atuará de forma imparcial durante a discussão na apresentação das 
pautas e perguntas para desenvolvimento do tema;

b. Palestrante: trará a descrição das pautas e a explicação dos assuntos que serão 
propostos na conversa;

c. Mediador: organizará o roteiro e intermediará as perguntas/dúvidas dos par�cipantes 
ao debatedor;

d. Par�cipantes: grupo composto pelos estudantes. 

3) Duração da oficina: 1h

4) Quan�dade de par�cipantes:  sem limite definido
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As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande problema de saúde 
pública e representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e 
diversidade epidemiológica. A educação deve ser formadora de cidadãos capazes de 
par�cipar de tomadas de decisão na esfera das polí�cas públicas, reconhecendo os 
problemas socioambientais atuais para os quais se buscam soluções individuais ou 
cole�vas. As ações de educação em saúde possibilitam a formação de noções bem 
sedimentadas sobre as leishmanioses, capazes de preencher lacunas no entendimento 
sobre os vetores, transmissão, mecanismos de prevenção e controle.

• Informações •

1) Obje�vo: difundir de forma ilustra�va e com linguagem acessível, conhecimentos 
básicos sobre as leishmanioses (transmissão, prevenção e controle). 

2) Metodologia u�lizada: parte (A) – minipalestra com explicação sobre temas ‘o que é 
um inseto’, ‘importância de um inseto para a saúde humana’, ‘leishmanioses, o que é 
isso?’, com o uso de caixa entomológica e banners. Parte (B) – circuito de estações, 
visualização de flebotomíneo, armadilhas de captura; jogo da memória, quebra cabeça, 
mesa com materiais para pintura e desenho, além de distribuição de folhetos 
explica�vos e cer�ficado de ‘Agente Mirim de Saúde’.

3) Duração da oficina: entre 1h30 e 2h

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 05 e máximo de 10 por estação.
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Os percevejos de cama vêm sendo comumente encontrados em diferentes países e no 
domicílio de diferentes classes da sociedade. Esses insetos, na realidade, são �dos como 
verdadeiras pragas urbanas de di�cil controle. Eles causam desconforto às pessoas 
enquanto elas dormem, devido às picadas e às reações alérgicas causadas quando o 
percevejo de cama suga o sangue. O serviço de assistência médica vem registrando o 
aumento do número de relatos de pessoas que procuraram atendimento para tratar de 
alergias geradas pela picada do inseto.

• Informações •

1) Obje�vo: sensibilizar os diferentes segmentos do ensino para o conhecimento desses 
insetos em suas diferentes fases de desenvolvimento, de forma a detectar, 
precocemente, a presença dos percevejos de cama no ambiente domiciliar; informar 
sobre medidas de prevenção do inseto; e es�mular o registro de ocorrência do inseto 
aos setores de saúde.

2) Metodologia u�lizada: apresentação lúdica dos aspectos da biologia e do ciclo de 
vida, dos aspectos da picada, da distribuição geográfica, meios de dispersão, prevenção 
e controle do percevejo de cama.

3) Duração da oficina: entre 1h30 e 2h

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 05 e máximo de 15.
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Bactérias são organismos que habitam os mais diversos ambientes, interagindo com 
outras bactérias e com muitos outros organismos, entre eles os animais e o ser humano. 
Em todos os ambientes, bactérias encontram condições e agentes que desafiam o seu 
crescimento e/ou sobrevivência, mas que também pressionam a seleção das bactérias 
que possuem vantagens adapta�vas. Esta oficina abordará a problemá�ca relacionada 
ao crescente aumento da resistência aos an�microbianos, dentro do contexto de Saúde 
Única, ressaltando como a ciência pode contribuir para amenizar e/ou solucionar esse 
problema e os cuidados e a�tudes que todos devem ter para minimizar o problema. O 
obje�vo é discu�r como a visão integrada sobre o ambiente e os organismos pode 
contribuir para melhorias da saúde humana, incen�vando a adoção de ações simples, 
do dia a dia, de forma prá�ca e lúdica.

• Informações •

1) Obje�vo: apresentar como os mecanismos de resistência a an�microbianos surgem 
em bactérias e como eles são selecionados, relacionando-os com as medidas prá�cas 
para minimizar o problema.

2) Metodologia u�lizada: rotação por estações, associada a jogo de perguntas e 
respostas. Cada estação representará um ambiente da vida de bactérias, ressaltando 
fatores e interações presentes em cada um, que contribuem para a seleção de bactérias 
resistentes. Em cada estação, haverá um jogo de perguntas/respostas sobre o tema.

3) Duração da oficina: entre 1h e 1h30 

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 01 e máximo de 40.
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A resistência aos an�microbianos (AMR) é um dos maiores desafios para a saúde 
pública, com importante impacto na saúde humana e animal. Embora o 
desenvolvimento da AMR seja um fenômeno natural dos microrganismos, uma maior 
pressão sele�va e disseminação destes microrganismos têm sido mais frequentemente 
observadas devido a alguns fatores como, por exemplo, mau uso de medicamentos 
an�microbianos na saúde humana.

Diante do cenário atual da AMR no Brasil e no mundo, é fundamental ampliar a difusão 
de conteúdo cien�fico e educa�vo sobre o tema da resistência microbiana, alertando 
sobre o uso abusivo de an�bió�cos e reforçando dicas de higiene dentro de uma 
perspec�va de promover mudanças de comportamento.

• Informações •

1) Obje�vo: divulgar e conscien�zar os alunos sobre o problema da resistência 
bacteriana aos an�microbianos, conscien�zando-os sobre o uso correto dos an�bió�cos.

2) Metodologia u�lizada: apresentação de slides a respeito das superbactérias e da 
resistência aos an�microbianos. Em seguida, serão exibidos vídeos abordando o 
assunto. Ao final da a�vidade, será distribuída uma car�lha contendo informações 
relevantes sobre o tema exposto.

3) Duração da oficina: 1h

4) Quan�dade de par�cipantes: sem limite definido.
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É necessário criar mecanismos de divulgação dos grandes personagens da ciência 
brasileira e seus feitos, a fim de que os jovens se apropriem do conhecimento e se 
sintam parte dessa história. Para isso, é imprescindível o uso de abordagens que 
despertem o interesse do público adolescente. 

O Escape Room (ER) é uma modalidade de jogo presencial que vem ganhando destaque 
no Brasil, especialmente entre o público jovem, no qual um grupo de pessoas trabalha 
coopera�vamente para resolver uma série de desafios sequenciais. Este ‘escape rom’ 
permite ao aluno vivenciar uma descoberta cien�fica, conhecer mais sobre a ciência e 
os cien�stas brasileiros e aprender sobre o método cien�fico.

• Informações •

1) Obje�vo: apresentar grandes descobertas cien�ficas realizadas por brasileiros; propor 
uma a�vidade na qual os alunos realizarão uma ‘grande descoberta cien�fica’ de forma 
lúdica; discu�r o método cien�fico, que será u�lizado de forma natural e inconsciente 
pelos alunos para resolver os enigmas da sala;

2) Metodologia u�lizada: cada enigma da sala foi cuidadosamente planejado para que 
os par�cipantes tenham uma experiência de aprendizado vivencial, com o obje�vo de 
desenvolver competência cien�fica ao iden�ficar corretamente as pistas, compreender os 
fenômenos abordados, relacionar as informações, analisar situações-problema e sinte�zar 
os achados. Isso tudo de maneira lúdica, remontando os passos de Carlos Chagas, que foi 
enviado à cidade de Lassance, em Minas Gerais, para combater um surto de malária, e se 
deparou com relatos de que uma doença estranha estaria acometendo os moradores. As 
pistas estarão em caixas, baús, gavetas etc., de forma que os par�cipantes se sintam 
como se fossem o próprio Chagas na casa da primeira paciente. Cada enigma decifrado 
revelará uma descoberta cien�fica, como o agente e�ológico, suas formas evolu�vas, o 
vetor do parasito e os animais reservatórios. O desafio final é juntar todas as conclusões 
dos enigmas, ou melhor, dos experimentos.

3) Duração da oficina: 1h30

4) Quan�dade de par�cipantes:  mínimo de 4 e máximo de 6 pessoas.
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Por dentro do sangue com ArteCiência é um modelo cenográfico que representa o 
interior de um vaso sanguíneo e os principais elementos do sangue como células, 
moléculas e an�corpos. É caracterizado como arte-instalação i�nerante, podendo ser 
transportado para diferentes ambientes e dividido em módulos, de acordo com a 
proposta de mediação. A oficina apresenta modelos plás�cos que representam os 
elementos do sangue, iluminação e som imersivos, conteúdos cien�ficos e conceituais. 

• Informações •

1) Obje�vo: comunicar acerca da temá�ca ‘sangue, circulação, elementos e suas 
funções’, podendo abordar também doenças cardiovasculares. Entre os temas 
disponíveis, estão: sangue e seus elementos, vírus (dengue, Zika, chikungunya, 
SARS-CoV-2), Trypanossoma cruzi (fase aguda da doença de Chagas) e anemia falciforme.Trypanossoma cruzi (fase aguda da doença de Chagas) e anemia falciforme.Trypanossoma cruzi

2) Metodologia u�lizada: exposição da Arte-Instalação, por meio de dois processos 
principais: transporte e montagem; e visitação. 

a. Transporte – deverá ser realizado em conjunto com a responsável e pode ser 
transportada em um carro grande. 

b. Montagem – o processo leva entre 2h e 3h, necessitando de um ponto de energia 
próximo para ligar as luzes e o ar-condicionado portá�l. Após montada, é necessário  o 
acompanhamento de um mediador ou professor, uma vez que a estrutura de PVC e lona 
pode ser afetada, caso seja pressionada ou apoiada indevidamente, e a fiação elétrica  
pode causar acidentes. A desmontagem deve ser realizada pelo responsável pela 
Arte-Instalação, levando em torno de 2h.

c. Visitação – deve sempre ser acompanhada de um professor ou mediador treinado para 
a comunicação do conteúdo e da u�lização da estrutura.

3) Duração da a�vidade: 20min por grupo.

4) Quan�dade de par�cipantes: cinco, mais um professor ou mediador.
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Independentemente de classe social ou hábitos higiênicos, a infestação por piolhos é 
uma doença milenar que con�nua a desafiar pesquisadores, pais e professores. Com 
pressa em se livrar do inseto, não é rara a u�lização de substâncias inadequadas e 
perigosas para as crianças, como inse�cidas ou �nturas de cabelo, que podem causar 
danos e até mesmo levar à morte. Visando esclarecer questões sobre essa praga 
milenar, o piolho, a oficina alerta para os cuidados que devem ser tomados ao combater 
o inseto que vive no couro cabeludo. Durante a a�vidade, mitos e verdades sobre o 
assunto serão esclarecidos, com o intuito de defender que as ações educa�vas são 
estratégias mais importantes para o tratamento eficaz. 

• Informações •

1) Obje�vo: comunicar e informar a respeito do piolho e da doença por ele causada, a 
pediculose.

2) Metodologia u�lizada: abordagem exposi�va sobre o assunto, por meio de palestras, 
nas quais serão fornecidas informações per�nentes à pediculose, tais como: ciclo de 
vida do piolho, transmissão, diagnós�co, controle e tratamento desta parasitose, além 
de ações lúdicas, como jogos educa�vos e observação ao microscópio, a fim de 
es�mular o público par�cipante a combater este agravo à saúde dos indivíduos.

3) Duração da a�vidade: de 1h a 2h 

4) Quan�dade de par�cipantes: sem limite definido
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O mundo tem presenciado um notável aumento na emergência e reemergência de 
epidemias e pandemias virais no presente século. Dentre elas destacam-se: i) a pandemia 
de gripe H1N1, em 2009, ii) o surto do vírus Ebola na África Ocidental, em 2014, iii) as 
epidemias dos vírus Zika e chikungunya no con�nente Americano entre 2013 e 2016, iv) o 
surgimento do vírus SARS-CoV-2, em 2020, responsável pela pandemia de COVID-19, e v) a 
mais recente disseminação do vírus monkeypox, em 2022. Entender o que estas pandemias 
têm em comum é fundamental para definir quais os caminhos para evitar novas pandemias 
e como devemos nos preparar para responder rapidamente a uma nova epidemia.

• Informações •

1) Obje�vos: Promover um conteúdo informa�vo e descontraído com o público-alvo 
(jovens e adolescentes) respondendo dúvidas sobre o con�nuo surgimento de novas 
epidemias e pandemias virais; dialogar sobre os mecanismos de emergência de novas 
epidemias; apresentar as metodologias de detecção de novos vírus e as possibilidades 
de prevenção de novas pandemias.

2) Metodologia u�lizada: o debate terá o formato exposi�vo e/ou de roda de conversa, 
e será conduzido por um palestrante, um mediador, e pelos par�cipantes. Cada um terá 
um papel importante no desenvolvimento do tema proposto. Ao final da a�vidade, 
poderão ser exploradas no�cias verdadeiras e falsas que tenham sido recentemente 
veiculadas na mídia, a fim de serem analisadas pelos par�cipantes, servindo como 
dinâmica de conclusão da a�vidade.
- Palestrante: fará a exposição do tema, trazendo a descrição das pautas e a explicação 
dos assuntos que serão propostos na conversa; 
- Mediador: organizará o roteiro; atuará na apresentação das pautas e perguntas para 
desenvolvimento do tema; intermediará as perguntas/dúvidas dos par�cipantes ao 
debatedor; auxiliará na dinâmica de iden�ficação das no�cias verdadeiras ou falsas.
- Par�cipantes: grupo composto pelos estudantes. 

3) Duração da oficina: 1h

4) Quan�dade de par�cipantes: mínimo de 10 e máximo de 40
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