
Olá, queridos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Pedro II! 

Como estão? Estamos com saudade. 

Nós, do departamento de Química, queremos estar mais perto de vocês. Estamos 

passando por um momento inédito e inesperado no ano, na ciência, na vida, no mundo. De uma 

hora para a outra, fomos impedidos de sair às ruas, de praticar esportes, de abrirmos 

estabelecimentos, de termos aulas presenciais e, mais do que isso, de nos abraçarmos e vermos 

pessoas que amamos e que são próximas a nós. 

Além disso, vimos um vírus com capacidade de devastar pessoas em poucas horas. 

Perdemos pais, irmãos, familiares, amigos. De mãos atadas, sem termos muito o que fazer. 

Mesmo tomando todos os cuidados indicados, muitas pessoas se infectaram e perderam suas 

vidas. No entanto, estamos aqui também para lembrar que muitas pessoas venceram esta luta 

contra a COVID-19. E, justamente por isso, não devemos desanimar e descuidar. Sabemos que, 

neste momento, nosso emocional fica abalado com todas as notícias que recebemos e que vemos 

nos noticiários, do Brasil e do mundo. Dessa forma, é importante que a gente não se cobre tanto. 

Existirão dias nos quais teremos vontade de ler, nos exercitar, produzir, estudar. Mas existirão 

aqueles que estaremos saturados, esgotados mentalmente, sem perspectiva de que tudo melhore. 

E está tudo bem! Não precisamos ser máquinas de produção durante todos os dias da quarentena. 

Como dissemos, este é um cenário inédito e precisamos nos respeitar e nos conhecer ao máximo 

para que não nos sabotemos. Lembrem-se: prezamos pela saúde mental de todos, acima de 

qualquer conteúdo programático! 

Porém, como queremos estar mais perto de vocês, a partir de hoje, faremos postagens 

quinzenais para que vocês vejam onde a Química está presente além dos conteúdos que damos 

em sala de aula. Achamos que este momento é o ideal para que você entenda a importância desta 

ciência e do alcance que ela tem. Será algo descontraído, através de vídeos, reportagens, artigos, 

jogos, dentre outros, mas extremamente importante para que demos continuidade a essas 

discussões quando pudermos estar juntos.  

A primeira postagem será referente à tríade Ciência – Tecnologia – Sociedade, também 

conhecida como CTS. Mais especificamente, falaremos da relação da Química, que é a nossa 

ciência específica, e sua relação com o que é produzido de tecnologia e o papel da sociedade 

nesse trio. O mais importante, neste momento, é que vocês entendam que, apesar de escrevermos 

de forma linear, como já foi colocado, cada “item” dessa tríade se relaciona com o outro de maneira 

bilateral, como se formássemos um triângulo das relações: 

 

CIÊNCIA (QUÍMICA) 

 

 

                                  TECNOLOGIA            SOCIEDADE 

Com esse tema, muitas coisas estão relacionadas. Neste primeiro momento, 

trabalharemos sobre a pandemia, qual é o papel da Química neste contexto e qual o impacto das 

fake news sobre a ciência e a sociedade. 



Seguem então, nossas sugestões para essa maravilhosa viagem pelo mundo da Química 

neste momento: 

• Vídeo: “Curiosidade 15 – Fake news sobre a COVID-19” 

<https://www.youtube.com/watch?v=Wz9cO1wEJ90> 

• Artigo 1: “Sabão e álcool gel: como a Química auxilia na luta contra a COVID-

19”   

<http://www.pucrs.br/blog/sabao-e-alcool-gel-como-a-quimica-auxilia-na-

luta-contra-a-covid-19/ >  

• Artigo 2: “A desinformação azeda sobre o limão na COVID-19” 

<https://www.blogs.unicamp.br/covid-19/a-desinformacao-azeda-sobre-o-

limao-na-covid-19/>  

• Reportagem: “A Química está no que vemos e no que não vemos” 

<https://oglobo.globo.com/brasil/a-quimica-e-a-pandemia/a-quimica-esta-

no-que-vemos-no-que-nao-vemos-24449156> 

• Áudio (podcast): “A Química por trás da pandemia do coronavírus” 

<https://www.ifsc.edu.br/noticia/1883621/podcast-a-qu%C3%ADmica-por-

tr%C3%A1s-da-pandemia-do-coronav%C3%ADrus> 

 

Divirtam-se! Aprendam! Compartilhem! Sobretudo, cuidem-se! 

E até breve! 

Com carinho, 

Departamento de Química 2020 – Colégio Pedro II 
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