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                      PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 
2016 

(   ) ENSINO (   ) PESQUISA ( X ) EXTENSÃO 
 

1-Titulo: Ação educativa no combate a dengue  

Área temática: Educação 

2- Responsável pelo projeto:  

( x ) Discente  (  ) Docente  

Acadêmicos: Daniele Alves, Gabrielle Cardoso, Marieli Miranda e Marieli Barbosa. – 3º semestre de 

Pedagogia 

3- Telefones para contato: 

(067) 9991-6972 

4-Endereço Eletrônico: 

pedagogia1msmagsul@outlook.com 

5- Curso: Pedagogia 

6- Área de formação: Pedagogia 

7-Titulação: 

( X ) Especialização                              (  ) Especialização na área  

( X ) Mestrado                                        (  ) Doutorado 

8- Carga horária dedicada ao projeto: 10 horas  

9- instituições envolvidas no projeto: Escola Estadual Joaquim Murtinho 

10- Responsável orçamentárias financeira: cada acadêmico arcara com suas despesas. 

11- Clientela Envolvida: Professores, Acadêmicos e alunos da educação infantil 

12- Estimativa de participantes:  

Docentes: 2 

Discentes: 4 

Alunos: 28 

Comunidade:  

13- JUSTIFICATIVA E REVELÂNCIA  

O mosquito Aedes aegypti é um dos principais problemas contra a saúde publica no Brasil. 

Para prevenir e controlar esta doença, principalmente nas medias e grandes cidades, na qual vem 

sendo registrados a maioria de casos de dengue, zika, chicungunha. O Ministério da Saúde, em 

parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde, esta executando o programa nacional 

de controle da dengue, que envolve diferentes etapas e ações.  

É preciso reconhecer que alem da importância da participação de todos da sociedade no 

controle contra o mosquito Aedes aegypti, é necessário ainda que todos sejam sujeitos atuante 

cotidianamente neste processo, por isso é muito importante discutir em todos os locais sobre o 

tema, por em pratica o mais urgente possível para que a proliferação do mosquito Aedes aegypti 

diminua assim como as suas doenças. 

Concluímos que o papel do pedagogo na região de fronteira é saber lidar com todos os  tipo 

de linguagens ou ate mesmo outras metodologias, de modos diferentes de trabalharmos juntos 

contra  mosquito.Sabemos que através da escola atingimos um número maior de pessoas ,pois a 

informação recebida é passada mais rapidamente de pessoa para pessoa.É na escola que os 
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problemas sociais são amplamente discutidos e trabalhados na sociedade.Os pedagogos que nela 

atuam tem um papel relevante nesta função pois são eles os responsáveis por transmitir as 

informações,portanto quanto maior for o potencial destas informações maior será o resultado,ainda 

mais na região de fronteira visto que atendemos crianças dos dois países,portanto os pedagogos 

que atuam na região de fronteira trabalham  com dois países ,demonstrando assim que a educação 

vai além da fronteira,pois para o mosquito esta fronteira não existe.  

14- OBJETIVOS 

Conscientizar, prevenir, e mostrar para as crianças o quanto é importante se prevenir do mosquito  

15- METODOLOGIA 

Aplicamos primeiramente uma mini palestra, no intuito deles saberem sobre aedes aegypti, duma 

forma simples e clara para que interagi sem. Em seguida aplicamos as atividades, jogos dos sete 

erros e  atividade de pintura,  vivenciando a pratica educativa, fizemos uma gincana  dividindo em 

dois grupos ,onde realizaram a limpeza do pátio escolar, catando os possíveis criadouros do 

mosquito, ganhando  prêmios aqueles que limparam o pátio como o combinado . para finalizar 

aplicamos um teatro musical com a musica xô dengue e entregamos um repelente para cada 

criança. 

 

16-REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

   Atividades  Data  horário de 

início  

horário de 

término 

Local de 

realização   

Mini Palestra  02-06-2016 

 

 

13:00 

 

 

13:50 

 

 

Escola 

Joaquim 

Murtinho 

Atividades, jogo dos 

sete erro e pinturas 

 

02-06-2016 

 

13:50 

 

    14:40 

Escola 

Joaquim 

Murtinho 

Gincana 02-06-2016 14:40 15:40 Escola 

Joaquim 

Murtinho 

Teatro musical 

Entrega de repelente 

02-06-2016 

 

15:40 

 

16:30 

16:30 

 

17:20 

Escola 

Joaquim 

Murtinho 

17-CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PROPRIOS(RS) 

Período  

 

Material de consumo Material 

permanente  

 

Serviços 

de 

terceiros  

Despesas 

locomoção 

 

Diária 

pró- 

labore 

Total 

18- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 

LOCAL:                          DATA:         ASS: RESPONSAVEL 

Escola Estadual Joaquim Murtinho 

19-PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO(A) COORDENADOR(A) DO 

CURSO OU DO PROF.ORIENTADOR. 



A proposta integra o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento da comunidade acadêmica com interesses e necessidades da sociedade, em 

todos os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem o saber acadêmico ao saber popular. 

Desta maneira a proposta atendeu todos os requisitos básicos para projetos de ensino, pesquisa e 

extensão das Faculdades Magsul. 

LOCAL:                                               DATA: 

 

 

COORDENADOR DO CURSO                     PROF 

20- RELATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O projeto foi realizado na Escola Estadual Joaquim Murtinho situada na região de central do 

município de ponta porá , com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental no período 

vespertino ,com a quantidade de 28 crianças . aplicamos primeiramente uma mini palestra, no 

intuito deles saberem sobre aedes aegypti, duma forma simples e clara para que interagi sem. 

 Durante aplicação do projeto, as crianças de mostraram interesse participação , 

questionaram. Podemos perceber que algumas crianças , já tinham conhecimento sobre o assunto 

e outras não, atingimos nossos objetivos pois as mesmas se comprometeram e de mostraram ter 

compreendido a importância de passar os conhecimentos adquiridos aos seus familiares , amigos e 

vizinhos . acreditamos que a transmissão boca boca , ainda mais vinda de crianças poderá ter um 

efeito garantido . O trabalho com projetos nos permite uma maio abrangência e a efetivação de 

resultados almejados , proporciona atividades diferenciadas e um maior interesse por parte das 

crianças , alem de que nos permite trabalhar de forma interdisciplinar.  

21- AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 O propossito de desenvolver este projeto é de fazer com que mudamos os nossos modos e se 

conscientizamos mais pela nossa saúde, mostrando as precauções que devemos ter, passando 

para nossas crianças acreditamos que o combate se torna mas eficaz. 

22- ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 

CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 



CRIANÇAS FAZENDO AIVIDADES  

 
PARTICIPAÇAO DA GINCANA  

 
ATIVIDADES DAS CRIANÇAS  



 
MATERIAIS MOSTRADOS AS CRIANÇAS  

 
EXPLICAÇÃO DA GINCANA  

 

 


