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Resumo: A informação tem sido cada vez mais uma ferramenta muito importante nas mãos das 

pessoas, seja com boas ou más intenções, e o senso crítico se mostra, então, cada vez mais essencial no 

dia a dia a fim de julgar o caráter das notícias e mensagens a que somos bombardeados 

diariamente. As Fake News têm feito cada vez mais estragos por onde passa, nesse sentido acredito que 

a escola é um local no qual os estudantes podem aprender como lidar com as informações e confirmar 

ou não a credibilidade do que lhe é transmitido. Considerando a realidade atual, com o distanciamento 

social, fechamento de escolas e locais de aglomeração como museus, feiras de ciência e outros 

ambientes de ensino não formal, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação têm mostrado-

se ferramentas de trabalho bastante úteis no âmbito educacional. Esses instrumentos, por estarem no 

cotidiano dos discentes e ser algo que eles utilizam com muita frequência, enfrentam menor resistência 

e possibilitam uma maior interação entre professor e aluno. Neste trabalho, avaliamos a utilização das 

mesmas no desenvolvimento de uma atividade baseada na resolução de um caso no contexto da 

pandemia do Coronavírus, buscamos analisar como os estudantes trabalham em grupo, realizam 

pesquisas em diferentes fontes de informação e propõe soluções para o problema proposto no caso que 

é de  sociocientífico. No desenvolvimento da atividade, os estudantes  utilizaram seus conhecimentos 

prévios de Química , principalmente o conteúdo de interações intermoleculares, além de conteúdos 

interdisciplinares como os da bioquímica.   


