UMA SOCIEDADE
EDUCADA E CONSCIENTE
É MAIS SAUDÁVEL
E CAPAZ DE SE
PREVENIR MELHOR.
Não só de pandemias, como a atual do
coronavírus, mas de doenças mais simples,
como parasitoses, que atingem milhares
de brasileiros que vão aos hospitais para
tratar de algo que poderia ser
prevenido com informação.
Uma sociedade bem informada
é capaz de se alimentar melhor e mudar,
por exemplo, o prognóstico de que
o Brasil se tornará o país mais obeso
do mundo até 2025.

Saúde, ciências, biologia
e o poder dos alimentos no nosso
organismo. Como ensinar isso
a uma criança e fazer com que
ela e interesse pelo assunto?
Como construir um futuro mais
saudável para o país?

Health Crew Metazoa® é
FINALISTA DO PRÊMIO EURO

INOVAÇÃO NA SAÚDE!

HC Metazoa® é uma iniciativa crossmedia inédita
(Game, História em Quadrinhos, Animação e Experiência
Interativa) de educação em saúde para crianças.
Em todos os formatos desse projeto,
o corpo humano é o cenário onde os seres
que nos habitam são personagens de um jogo,
onde, além de jogar com os amigos e colecionar
esses seres, para evoluir seus avatares,
as crianças terão que responder questões sobre
o que aprenderam nos cards dos seres,
no laboratório do jogo, nas vídeo aulas
e nas histórias de Health Crew e as aventuras
dentro do corpo humano - healthcrew.com.br















 

 





  
 

 
 
 
 


 
 

 


 
 
  
 

 










 




R

HC Metazoa
é só o começo!
Em 2015 nascia Health Crew - Os defensores
da Saúde, um projeto de educação
em saúde para crianças, criado para mudar
o cenário da obesidade infantil no Brasil.

Health Crew é uma turma de 5 amigos de escola
que todos os dias se reúnem no laboratório secreto
do Professor, onde são miniaturizados para viver

incríveis aventuras dentro do corpo humano!

Nesses 5 anos, muito pouco foi feito
pela saúde das crianças, mas nós continuamos firmes,
repensando e redesenhando o projeto, pois vimos
a necessidade de expandir o conteúdo para além
da obesidade e ensinar as crianças sobre saúde
em vários aspectos e, para tanto, de várias maneiras
e vários meios onde elas estão:

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Algumas disponíveis em healthcrew.com.br

+
SÉRIE ANIMADA
26 episódios derivados das edições da HQ.

4:35 / 12:00

+
HC EXPERIENCE
Experiências reais para toda a família.
Para a primeira edição (O Monstro da Gordura),
uma ar†éria inflável é o cenário da aventura!

+

A cada ciclo, uma nova edição
da HQ, um novo episódio
animado, um novo cenário
para experiências reais e,
no Metazoa, novos seres,
novos desafios e mais
conhecimento em saúde!
COMO ASSIM,
BACTÉRIAS
DO BEM?!
PRA QUÊ
ESCOVAR OS DENTES
ANTES DE DORMIR?
SE EU SAIR NA
CHUVA EU PEGO
UM VÍRUS?

Nós vamos ensinar saúde para as crianças,
mas de um jeito que elas queiram aprender:

Com diversão,
entretenimento,
interatividade
e de uma forma que
elas nem percebam que
estão sendo ensinadas!
PEGUEI UM
BICHO!!


Mas para fazermos isso,

PRECISAMOS
DA AJUDA
DOS MÉDICOS!

BASTAM 3 PASSOS
PARA VOCÊ AJUDAR:

ACESSE O SITE
DE VOTAÇÃO
E FAÇA SEU
CADASTRO


NOS CAMPOS DE
BUSCA, PREENCHA
COM UM DOS
DADOS DE HEALTH
CREW METAZOA
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Cada médico pode votar
em 11 iniciativas!

São 5 anos de planejamento
e buscas por investimento.
As equipes estão prontas
à espera do seu voto!
PREMIOEURO.COM.BR

