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Resumo: O Espaço do Conhecimento UFMG (EC-UFMG) é um espaço de educação não formal e tem a 

divulgação científica como missão. Nesse espaço, o tema Vacinas é abordado por meio de oficinas 

realizadas com o público. Sua relevância é crescente dada a queda nos índices de vacinação e o 

reaparecimento de doenças até então controladas[1], além da emergência do fenômeno de Recusa Vacinal 

e do contexto atual de pandemia da COVID-19. Para melhorar esse quadro e inspirar confiança quanto à 

segurança e eficácia das vacinas junto à população, é fundamental disseminar informações verídicas e 

consistentes acerca do assunto. Pensando nisso, e visando difundir as propostas educativas utilizadas no 

EC-UFMG, este projeto objetivou criar um material de apoio a educadores que reunisse informações 

relacionadas às vacinas, no formato de e-book. Foram produzidos textos informativos sobre o 

funcionamento, produção, importância e contexto histórico das vacinas, além da problemática das fake 

news envolvendo o tema. Além disso, cada tópico possui uma sugestão de atividade prática, algumas já 

realizadas no EC-UFMG, que podem ser trabalhadas com os educandos, em versões adaptadas para a sala 

de aula e para meios remotos. Atualmente, o e-book está em fase final de produção. Pretende-se que o 

material sirva como apoio aos educadores e facilite o acesso a informações e possibilidades de abordagem 

educativa do tema Vacinas. Ainda, espera-se que os alunos atingidos possam compreender melhor a 

importância e segurança da vacinação e ampliem essas reflexões ao seu círculo social, contribuindo para 

o sucesso das campanhas de imunização. 
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