NÃO HÁ LIMITES
PARA EXERCITAR
A CRIATIVIDADE!
Os trabalhos vencedores do 1º ao 7º anos serão
premiados com visitas aos Museus do Parque de
Ciências Butantan e assinaturas digitais dos gibis da
Turma da Mônica por três meses, extensivas para toda
a classe e para os professores. As visitas incluem o
transporte, bilhetes de entrada e lanche para todos, e
serão realizadas até o final de 2021 (sujeito a alteração
de acordo com a evolução da pandemia).
Os cinco melhores trabalhos de cada ano serão
publicados no site do Instituto Butantan e farão parte
da exposição online “A Importância da Vacinação na
Saúde da População: um olhar infantojuvenil”.

PARQUE DE CIÊNCIAS
DO BUTANTAN

ASSINATURA DIGITAL
DOS GIBIS DA
TURMA DA MÔNICA

Os trabalhos serão avaliados em 3 fases:
1. Comissão em cada escola;
2. Comissão nas DREs;
3. Comissão formada por membros da Secretaria
Municipal de Educação, do Instituto Butantan e
da Sanofi Pasteur.

A inscrição das turmas pode ser realizada
no site campanhavacina.butantan.gov.br

Guia de Orientação para Professores

CAMPANHA
CONTAMOS COM SUA
PARTICIPAÇÃO PARA O
SUCESSO DA CAMPANHA! SUA

A IMPORTÂNCIA
DA

ORIENTAÇÃO É FUNDAMENTAL
NA CONSCIENTIZAÇÃO DOS
ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS
SOBRE A IMPORTÂNCIA DA
VACINAÇÃO! PARTICIPE!

Vacinas salvam
vidas, são seguras,
não causam
doenças e
protegem a
comunidade.

OLÁ, PROFESSORA E PROFESSOR!
É fundamental contar com seu engajamento e
protagonismo neste projeto de orientação sobre a
importância da vacinação, que tem como principal
objetivo a conscientização da população sobre
o papel das vacinas na prevenção de doenças.
O projeto foi idealizado pelo Instituto Butantan e
realizado em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Estadual de Saúde e Sanofi
Pasteur, que acreditam no papel social do educador.
Vacina é vida! Vacinas salvam vidas, são seguras,
não causam doenças e protegem a comunidade.
Vacinar-se contra doenças, como a gripe, evita
complicações de saúde e mortes principalmente em
crianças. Segundo a Organização Mundial de
Saúde, as vacinas evitam entre 2 e 3 milhões de
mortes por ano causadas por doenças preveníveis.
Por isso é essencial promover a conscientização
sobre sua importância desde cedo.
A campanha “A Importância da Vacinação” oferece
material educativo para ser trabalhado com alunos
do 1º ao 7º anos do Ensino Fundamental I e II da
rede municipal de ensino, por meio do gibi da Turma
da Mônica “Vacinação, Vida e Saúde de Montão";
orientações por meio de videoaulas para professores
sobre vacinas; e concurso cultural voltado aos
estudantes, que oferecerá como prêmios visita aos
museus do Parque de Ciências do Butantan e
assinaturas digitais dos gibis da Turma da Mônica,
além da exposição dos trabalhos em mostra online.
Para que todas as etapas da Campanha sejam
contempladas, preparamos este Guia com
orientações e informações detalhadas.
Vamos juntos?
Conheça os próximos passos para que
a campanha seja um grande sucesso!

WEBINAR PARA GESTORES, FORMAÇÃO
PARA PROFESSORES E CONCURSO CULTURAL

GIBI “VACINAÇÃO, VIDA
E SAÚDE DE MONTÃO”

Webinar | Gestores

As escolas da rede municipal de ensino receberão
unidades do gibi Turma da Mônica “Vacinação, Vida
e Saúde de Montão" para contemplar os alunos do
1º ao 7º anos do Ensino Fundamental I e II.

Encontro online com supervisores técnicos, diretores
das Divisões dos Centros Educacionais Unificados e da
Educação Integral (DICEU), responsáveis pelo Programa
Saúde na Escola (PSE), equipe da Divisão de Gestão
Democrática e Programas Intersecretariais (DIGP) e
demais gestores, para apresentação da campanha
"A Importância da Vacinação". Durante o evento, será
mostrado vídeo informativo sobre a iniciativa explicando
a mecânica do projeto, com o esclarecimento de
dúvidas e apresentação do Concurso Cultural.

Capacitação | Professores/Orientadores
Online, com a disponibilização de videoaulas sobre o
tema “Vacinação, uma lição de saúde”, desenvolvidas
pelo Instituto Butantan, com emissão de Certificado,
e acessível a todos os professores no portal da
Campanha campanhavacina.butantan.gov.br.

Valide sua participação no concurso cultural
O educador que assistir às videoaulas
e participar das atividades propostas na
plataforma EAD receberá Certificado
do Instituto Butantan e terá o direito de
cadastrar sua escola e turma de alunos
no Concurso Cultural “A importância da
vacina 2021”, de acordo com o regulamento
publicado no portal da Campanha
campanhavacina.butantan.gov.br.
Somente professores certificados poderão
participar formalmente do concurso
com seus alunos.

Como funciona? Após assistir às videoaulas,
os professores deverão responder a um
Quizz sobre vacinas e preencher o cadastro
com os dados da escola, turma e número de
alunos. Automaticamente será gerado um
protocolo para acompanhamento até o final
da Campanha.

A distribuição será feita pela Secretaria Municipal
de Educação de São Paulo a partir do lançamento
da campanha. O conteúdo também poderá
ser acessado digitalmente através do site
campanhavacina.butantan.gov.br.

Os professores poderão realizar
atividades pedagógicas com o gibi, que
conta de maneira lúdica a história da
vacinação e a importância da prevenção
por meio de uma viagem no tempo
conduzida pelo personagem Franjinha,
com toda a turminha do Maurício de Sousa
,
assim como estimular a participação dos
alunos no Concurso Cultural.

CONCURSO CULTURAL E PREMIAÇÃO
Os professores e alunos habilitados
para participar do concurso cultural
“A importância da vacina 2021”
terão como desafio desenvolver
trabalhos destacando a
relevância da vacinação,
em duas modalidades:
• Alunos do 1º ao 3º anos:
criação de cartazete com
ilustração em desenho;
• Alunos do 4º ao 7º anos:
elaboração de slogans sobre
o tema “A importância
da vacinação”.

