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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2016 

(X ) ENSINO        (X ) PESQUISA    (X ) EXTENSÃO 

1. Título: A INTERVENÇÃO ESCOLAR NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

     Área temática: Educação 

2. Responsável pelo Projeto:  

( X) Discente     (  ) Docente   

Acadêmicos: Christiane Vareiro, Emerson Ferreira Aves, Letiscia Caceres, Raphael Bitencourt 

Matoso. 

3.Telefones para contato: (067)9608-3446 / (067)9165-5218 

4.Endereço eletrônico: pedagogia1msmagsul@outlook.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:  

E. M. Prefeito Adê Marques e Faculdades Magsul 

10. Responsável orçamentária financeira: Cada acadêmico arcará com suas despesas. 

11. Clientela envolvida: Professores, acadêmicos, alunos do Ensino fundamental 2º ano 

12. Estimativa de participantes:  

Docentes: 2 

Discentes:4  

Alunos: 30    

Comunidade: 0 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

A dengue e um problema social, portanto este projeto de pesquisa esta sendo elaborado para 

contribuir com informações necessárias para conscientizar a população, por meio da educação 

infantil. 

É de grande importância á discussão deste tema, por ser um problema atual na sociedade, que vem 

preocupando parte da população que esta sendo afetado por essas doenças. 

O projeto será apresentado em âmbito escolar irá orientar o publico alvo, neste caso os alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, futuros responsáveis pela mudança desse cenário que afeta a 

saúde de todos. 

É importante orientar nossas crianças, assim podemos evitar esse grande mal, cria novos hábitos, 

conscientizando as crianças desse grande risco. Assim despertando a visão critica social de nossas 

crianças, para que possam atuar e mudar esse ciclo de grande mal que vem causando grandes 

estragos na nossa sociedade na saúde publica, fazendo com que as crianças possam passar as 

informações aprendidos, para seus familiares, vizinhos e outros, fazendo com que alcancemos 

nossos objetivos, a diminuição dos focos da dengue e dos grandes males que vem causando a todos. 

Através das orientações na Educação Infantil, estaremos criando uma visão diferenciada do meio 

social, conseguindo mudar a paisagem que afeta a todos que já causou estragos irreparáveis a 

muitas comunidades. 

14. OBJETIVOS 
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Geral: * Conscientizar os alunos da etapa inicial do ensino fundamental a respeito dos problemas 

causados pelo mosquito. 

Específicos:  

 Apresentar fontes dos focos específicos do mosquito. 

 Conhecer de que forma acontece a procriação. 

 Informar maneiras de evitar a procriação do mosquito. 

 Explicar de que forma acontece a transmissão da doença, e os sintomas causados por ela. 

 Transformar cenários atuais e dos recursos naturais por meio da educação. 

15. METODOLOGIA 

A realização das atividades foi desenvolvida em duas etapas: o conhecimento teórico sobre a 

problemática e a prática que os alunos podem aprender para estar inserindo em suas ações na 

sociedade no combate ao mosquito. 

Iniciamos através de uma palestra apresentando aos alunos, com slides bem atrativos e com uma 

linguagem bem acessível ao nosso publico alvo, passando todas as informações possíveis aos 

alunos a respeito da reprodução do mosquito, as doenças causadas por ele, a forma de evitar e os 

riscos que oferecem a nossa saúde. É muito importante ressaltar que a palestra foi ministrada em 

duas línguas, a Língua Portuguesa e a LIBRAS- língua brasileira de sinais, pois a turma possui um 

aluno surdo. 

Em um segundo momento, realizamos uma dinâmica com a turma. Devido ao pequeno espaço em 

sala de aula e o número de alunos presentes, realizamos esta atividade no quintal da escola. 

Montamos um cenário onde jogamos alguns resíduos como garrafas, latinhas, sacos plásticos e 

outros capazes de acumular água e tornar-se um criadouro do mosquito. O objetivo desta dinâmica é 

fazer com que os alunos recolham todos esses objetos, simulando a eliminação dos focos e que 

reproduzam em suas casas, estando cientes do seu papel na sociedade. 

Para finalizar, após terem recebido todas as informações necessárias, realizamos uma pequena 

oficina utilizando garrafas pets para criarem a reprodução do mosquito. Foram divididos em grupos, e 

o trabalho confeccionado ficou para escola e será exposto no encerramento do projeto dengue que foi 

desenvolvido pelos professores da escola. 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades Data 
Horário de 

Início 

Horário de 

Término 

Local de realização 

das atividades 

Mini palestra  07-05-16 07:00 as  09:20 E.M.Prefeito Adê 

Marques  

Mapeamento da escola 07-05-16 09:40 11:00 E.M.Prefeito Adê 

Marques 

Oficina    07-05-16 13:00  17:00 E.M.Prefeito Adê 

Marques 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 

Consumo 

Material 

Permanent

e 

Serviços 

de 

Terceiros 

Despesas 

Locomoçã

o 

Diária 

Pró-

Labore 

TOTAL 

Matutino Notebook 

Data show 

notebook   05h  0,00RS 

Vespertino Garrafa 

pets,cola 

quente, eva. 

   05h 30,00RS 

TOTAL      30,00RS 
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LOCAL                                       DATA                                   ASS. RESPONSÁVEL 

E. M. Prefeito Adê Marques        

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. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Demos inicio a este trabalho realizando uma pequena palestra apresentando a turma os motivos 

pelo qual estamos realizando estas atividades, de forma bem clara e acessível para o 

entendimento de todos. A palestra foi realizada simultaneamente em Língua portuguesa e Língua 

brasileira de sinais- LIBRAS, pelo fato da turma ter um aluno surdo. 

Neste momento percebemos que os alunos já carregam uma pequena bagagem de conhecimento 

em relação ao tema, pois foram bastante participativos nas perguntas realizadas durante a 

atividade. No decorrer da palestra alguns alunos citaram casos de familiares que contraíram o 

vírus da dengue. 

Em um segundo momento, organizamos os alunos para compreenderem através da prática 

maneiras de se evitar a  reprodução do mosquito. Devido ao grande número de alunos e o 

tamanho da sala de aula, o cenário foi montado com alguns lixos no quintal ao redor da escola 

para que os mesmos recolhessem estes resíduos para evitar que se torne o foco do mosquito e 

desta forma fazer com que este aluno reproduza esta atividade em suas casas. 

Para finalizar o projeto, realizamos uma pequena oficina com os alunos, para a montagem da 

representação do mosquito Aedes aegipty com garrafa pet. Estes trabalhos possivelmente terá 

oportunidade de ser exposto pelos alunos no encerramento do projeto dengue, desenvolvido pela 

escola. 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O propósito do desenvolvimento deste projeto é de promover uma mudança no estado de saúde da 

população em relação aos danos causados pelo mosquito aedes aegypti. A dificuldade de abrir os 

olhos da população ainda é muito grande, mesmo com todas essas informações passadas através 

das mídias, agentes de saúdes e outros, muitas pessoas ainda ignoram e faz com que se agrave 

ainda mais esse problema em nossa sociedade. 

Diante desta dificuldade, a solução é educar nossas crianças de hoje, para que elas tenham uma 
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visão crítica da real situação da sociedade, e que interfira em suas ações a favor da sociedade, 

visando promover a transformação da sociedade e melhorar a a qualidade de vida da região. 

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

FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 
Arquivo pessoal, acadêmicos realizando mapeamento com alunos do 2º ano E. Fundamental 

 

 
 



 
Arquivo pessoal, acadêmica realizando limpeza do pátio da escola,com alunos do 2º ano do ensino 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Arquivo pessoal, acadêmica realizando mapeamento da escola com alnas do 2º ano do ensino 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 



 
Arquivo pessoal, alunos realizando motagem do mosquito da dengue. 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO  

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

sendo, faz-se necessário a sua contribuição opinando sobre a atuação do grupo nas datas:  07-

05-16 

 



No decorrer das atividades realizadas foi bem visível o interesse de cada aluno. Houve momentos 

de discussão e alguns dos alunos fizeram um breve depoimento sobre casos de dengue com 

familiares. Neste momento, percebemos que apesar da pouca idade já carregam uma bagagem de 

conhecimentos em relação a esse problema atual na saúde publica.  

Nas atividades práticas realizadas, ao recolherem esses lixos, fizeram comentários sobre o risco 

que esses objetos atirados nesse local pode trazer para a comunidade escolar. Cada atividade 

realizada foi um momento de diversão e muito aprendizado. 

 

Nome dos(as) acadêmicos(as): Emerson Ferreira,Chritiane Machado, Raphael Bitenourt, Letícia 

Cáceres  

Curso: __Pedagogia ___________________________________ 

Semestre: ___3º semestre_______________________________ 

 


