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OFERTA DE ATIVIDADES AO PRIMEIRO ANO – ANÁLISES CLÍNICAS  

   

Olá, queridos estudantes. Esperamos que vocês e suas famílias estejam bem e estamos 

cheios de saudades, porém entendemos que é fundamental manter o isolamento social . 

Aproveitem esse momento para refletirem que o conhecimento e a ciência são primordiais 

para vencermos essa pandemia. Sabemos que é importante a oferta de atividades para 

mantermos o contato com as disciplinas e a saúde mental. Reforçamos que estamos 

propondo algumas leituras e vídeos referentes às disciplinas da parte técnica. Segue abaixo 

a partir de cada matéria que ofertou. Só para lembrar que a página da escola está 

disponibilizando entrevistas e lives muito interessantes. Abraço virtual com muito carinho 

em todos vocês,  

  

Mônica Murito e Flávio Paixão.  

 

BIOSSGURANÇA NO CONTEXTO DO NOVO CORONAVÍRUS 

 

Estamos encaminhando um artigo para leitura:  Nota técnica sobre uso de máscara caseiras 

Nota técnica sobre 

uso de máscara caseiras
 

 

 

MORFOLOGIA 

 

Professor Daniel 

 

Amores, bom dia!! 

Espero que estejam todos bem.  

Mais uma vez desejo que mantenham o foco e a tranquilidade que iremos passar por isso 

juntos!!  

 

Agora vamos à disciplina de Morfologia. 

Nosso primeiro bate papo foi sobre Microscopia. Como enviei pra vocês no 

encaminhamento anterior, foi um bate papo inicial falando sobre os principais conceitos 

relacionados à microscopia (espero que tod@s tenham conseguido assistir os vídeos 

recomendados). 

 

Agora chegou o momento de falarmos sobre Histologia.  

A Histologia é a parte das Ciências Biológicas responsável por estudar os diferentes tipos 

de tecidos que existem nos organismos vivos. Em nosso caso, vamos focar apenas os 

tecidos humanos (tendo em vista que a disciplina é sobre Morfologia Humana). 
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A ideia é somente vocês se familiarizarem com os principais termos da área. Não se 

preocupem em gravar nenhuma informação, pois bem retornemos vamos iniciar do zero 

sobre cada um dos tecidos.   

Por isso vou indicar alguns vídeos sobre histologia básica pra começarmos o assunto. 

Todos gratuitos e disponíveis no youtube: 

 

Introdução à Histologia: https://www.youtube.com/watch?v=bb210SmeYfI&t=306s 

 

Histologia Humana Básica: https://www.youtube.com/watch?v=gJqKnapoOOs 

 

Também gravarei vídeos pra vocês sobre esses assuntos básicos de Histologia. Assim que 

produzir esse material eu envio pra tod@s. 

 

Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo direto. 

Bons estudos!! 

Grande bj!! 

Daniel 

danielsou@gmail.com 

Daniel – (021) 998941808 
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