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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2016 

 

( x  ) ENSINO        ( x  ) PESQUISA    ( x  ) EXTENSÃO 

1. Título: A importância da coleta seletiva na prevenção da dengue 

     Área temática: Meio Ambiente 

2. Responsável pelo Projeto:  

( x) Discente     (  ) Docente   

Ana Carolina, Dayanne Moraes, Fabiola Benitez, Jéssica Farias, Maria Aline 

Acadêmicas do 3º semestre de Pedagogia 

3.Telefones para contato:  

(67)8431-5529 (67)9884-0968 

4.Endereço eletrônico: 

kakaucorreadias17@gmail.com 

5. Curso: Pedagogia  

6.Área de formação: Pedagogia  

7. Titulação: 

(   ) Especialização                              (    )Especialização na área 

(    ) Mestrado                                        (    )Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 10 horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto:  

Faculdades Magsul e a Escola Municipal Isaac Borge Capille 

10. Responsável orçamentária financeira: Ana Carolina , Dayanne ,Fabiola, Jessica Oleinik e 

Maria Aline 

11. Clientela envolvida: crianças do ensino fundamental I 4°ano ,professores , e acadêmicas 

12. Estimativa de participantes:  

Docentes: Dois 

Discentes: Cinco 

Alunos: Trinta       

Comunidade: Uma 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Esse projeto contribui para a sensibilização das crianças a partir do momento em que elas 

pensarem em jogar o lixo em qualquer lugar irão pensar que o mosquito poderá se reproduzir ate 

num simples papel de bala que ela jogar no chão e que isso poderá atingir ela futuramente, seja 

com ela ou com qualquer familiar, pois o lixo acumula água e dentro disso o mosquito se reproduz e 

transmitir o seu vírus. E geral a sociedade necessita de informação sobre como ocorre essa 

transmissão desse vírus e como combater a proliferação desse vírus a situação é tão critica que se 

encontra no mundo todo, portanto a cooperação ao todo é muito importante, pois  ir as escolas ,e 

alertar nossa crianças dessa doença viral causada pelo mosquito e realmente fazer a diferença 

para aqueles que ainda não possuem a conscientização, do errado,e continuar fazendo a diferença 

através das crianças. 

14. OBJETIVOS 

http://www.magsul-ms.com.br/
mailto:kakaucorreadias17@gmail.com


Geral: Trabalhar junto à comunidade escolar esclarecendo sobre a doença que vem causando 

muitas mortes contribuindo para a preservação da saúde e incentivar atividades de prevenção ao 

mosquito da Aedes aegypti e prevenir a proliferação do mosquito e como consequência a doença. 

Específicos: - Identificar o mosquito transmissor Aedes aegypti; 

-Sensibilizar a comunidade escolar sobre a contribuição para combater o mosquito. 

- Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenir doenças. 

- Ter cuidado com o armazenamento do lixo. 

- Aprender a selecionar o armazenamento do lixo: material reutilizável e lixo orgânico. 

15. METODOLOGIA 

Sensibilizar a comunidade escolar com uma pequena palestra sobre o que é o mosquito em 

seguida a exibição de vídeos sobre a doença e como evitá-la. E a elaboração de atividades de 

como separa o lixo na maneira certa e depois faremos a reutilização de garrafas pets. 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 

Horário de 

Término 

Local de realização 

das atividades 

Mini Palestra 25-06-16 07:00 11:00 Escola Isaac  Borges 

Capilé 

 Explicação da importância do 

lixo 

25-06-16 07:00 11:00 Escola Isaac  Borges 

Capilé 

Explicação do que é o Mosquito 25-06-16 07:00 11:00 Escola Isaac  Borges 

Capilé 

Atividades de cruzadinhas 25-06-16 07:00 11:00 Escola Isaac  Borges 

Capilé 

Lembrancinhas 25-06-16 07:00 11:00 Escola Isaac  Borges 

Capilé 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 

Consumo 

Material 

Permanent

e 

Serviços 

de 

Terceiros 

Despesas 

Locomoçã

o 

Diária 

Pró-

Labore 

TOTAL 

Matutino  50 reais 0 0 20 reais 0 70 reais 

       

TOTAL 50 reais 0 0 20 reais 0 70 reais 

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.dengue.org.br/dengue.html 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus 

 

 

LOCAL: Escola Municipal Isaac Borges Cappilé         DATA 25-05-16          ASS. 

RESPONSÁVEL 

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. 

http://www.dengue.org.br/dengue.html
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus


LOCAL:   Escola Municipal Isaac Borges Cappilé              DATA:25-05-16                                  

COORDENADOR DO CURSO: Emne Mourad Boufleur    PROF. Sebastião Gabriel Chaves Maia 

 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Chegamos a Escola Municipal Profº Isaac Borges Capillé , onde fomos recepcionadas pela diretora 

Maria Paula e a coordenadora Elaine pediu pra que nos entrasse na sala dos professores para que 

ela desse as orientações em que sal iriamos aplica nossa atividade e para que o mapeamento da 

escola fosse feito junto com ela. 

Então assim o sinal bateu e começamos a conhecer a escola ,onde nos relatou que a escola é de 

porte médio pois atente por volta 600 alunos no período da manhã e tarde com as series de 1°ano a 

5°ano do ensino fundamental I e atente alunos especiais como cadeirantes , surdos e cegos e 

autistas , a escola pois cinco sala de aulas , uma sala de tecnologia onde as crianças tem aula de 

laboratório , possui dois banheiro para alunos e um banheiro para os funcionários da escola , tem 

uma secretaria , a sala da diretora , sala dos professores , e sala da coordenadora , e cozinha , 

possui um pátio e um campo de futebol nos fundos da escola as observações foi feita no período 

matutino . 

Assim então entramos em sala para a observação da aula  da profª regente e depois aplicaríamos 

as nossa atividades , a diretora nos levou ate a sala de aula do 4° ano da professora Porfiria ,  uma 

sala composta por 33 alunos ,  onde a diretora fez a nossa apresentação e detalhou para as 

crianças qual seria o motivo da nossa visita. Portanto a professora nos pediu para que nos 

começássemos com aplicação da nossa atividade , iniciamos com uma pequena palestra aos alunos 

falando sobre a importância da coleta seletiva para a prevenção da dengue onde levamos latas de 

lixo feitas por nos acadêmicas .Os alunos estavam super por dentro desse assunto pois a escola fez 

um projeto sobre a dengue onde a profª trabalhou com alunos muito bem o tema dengue  na 

verdade a escola toda se envolveu com esse tema , os alunos interagiram muito bem com a nossa 

atividade , fazendo perguntas , mostrando o que eles havia feito armadilhas para pega o mosquito , 

contando fatos foi muito gratificante para  nos pois os alunos amaram a palestra , então assim 

pedimos a eles que fizessem uma cruzadinha levada por nos para que eles completassem  então 

assim  todos participarão e depois entregamos a eles uma lembrança(DOCES) 

 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Esse projeto, deve a sua devida importância contribuindo para nos direciona e sabe qual o nosso 

papel como educador frente a essa epidemia , e onde nos deu o resultado de que se trabalharmos 

com os pequenos podemos construir um mundo melhor , por que eles são as gerações futuras , e se 

ensinarmos o caminho em que eles devem ir teremos adulto com a consciência de que se eu jogar 

um papel no chão eu vou ta fazendo mal pra minha sociedade.   

 

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, CERTIFICADOS, 

FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 



 
Acadêmicas junto do 4°ano 

 

 

 

 
Envolvimento das atividades em sala 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO  

Vimos através desta, refletir sobre nossa prática durante o desenvolvimento do Projeto Da 

Dengue. Assim sendo, faz-se necessário a sua contribuição opinando sobre a atuação do grupo 

na data: 25 -05-2016 



Para nos esse projeto foi muito gratificante , onde conseguimos cumprir o nosso objetivo de sai da 

sala d aula com que os alunos soubessem , o que é o mosquito Aedes aegypti  e qual é o 

importância o lixo para que esse mosquito não se prolifere 

  

Nome do(a) acadêmico(a): Ana Carolina, Dayanne, Fabiola , Jessica Oleinik, , Maria Aline 

Curso: Pedagogia 

Semestre: 3° 

 


