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 “A ESCOLA NO COMBATE AO Aedes aegypti” 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com os dados epidemiológicos apresentados no Informe Técnico 

(Informe técnico 23 - Semana Epidemiológica 31/2019 a 04/2020. Atualizado em 

27/01/2020. Disponível em  

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibirImpres

sao&codAto=102555.), fornecidos pela Diretoria de Atenção e Vigilância em 

Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, o Estado do Paraná apresenta 

números alarmantes de proliferação do mosquito Aedes aegypti em 300 

municípios. O combate ao vetor requer a disseminação ampla da informações e 

atuação integrada entre o poder público e a sociedade. Desta forma, é 

importante contar com as Instituições de Ensino para apoiar a mobilização das 

comunidades e difusão de informações de fácil entendimento. Para intensificar 

a execução de atividades para combater à dengue, foi instituída a Lei nº 17.675 

- "Dia de Ação Contra a Dengue"2 , que estabelece a realização de ações de 

combate à Dengue todo dia 09 de cada mês. Quando o dia 09 coincidir com o 

final de semana ou recesso, é utilizado o próximo dia útil para a apresentação 

das ações. Diante disto, as Instituições de Ensino Estaduais deverão intensificar 

as atividades educativas com a comunidade escolar no combate à Dengue. Em 

atendimento à legislação acima citada, esta Secretaria orienta que no dia 

10/02/2020, as Instituições de Ensino desenvolvam atividades no ambiente 

escolar, em momento planejado e definido pela própria escola, voltadas à 

sensibilização do combate aos possíveis focos do mosquito, mobilizando os 

estudantes, familiares, professores, agentes educacionais I e II, equipe 

pedagógica, diretores e diretores auxiliares, Associação de Pais e Mestres, 

Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e a comunidade, para o desenvolvimento 

de ações interdisciplinares, de cunho científico, inclusive buscando possíveis 

parceiros para a realização. 

 

OBJETIVOS 

 

Oferecer conhecimentos para mudança de postura e também encorajar 

estudantes, responsáveis e comunidade à realizar vistorias em suas próprias 

residências e denunciar aos órgãos de saúde os focos de mosquitos. 
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Participar da Webconferência que será realizada, dia 10/02/2010, pela Seed em 

parceria com a Sesa, com o objetivo de apresentar medidas de combate à 

dengue. 

 

Reconhecer, dentro da escola, possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.  

 

Estabelecer espaços de diálogos, troca de experiências e sensibilização para o 

combate ao mosquito, orientando como realizar denúncias, ou buscar apoio da 

Secretaria de Estado da Saúde diante de suspeita de Dengue, através de 

palestras, rodas de conversas e/ou outros. 

 

Produzir murais informativos de divulgação de informações e das ações acerca 

do combate ao Aedes aegypti na unidade de ensino. 

 

Abordar, em sala de aula, a temática dentro do contexto das disciplinas, sempre 

que possível. Por exemplo, através de utilização de reportagens, textos 

informativos, dados recentes, informações científicas, seguindo o que foi 

planejado e previsto no currículo. Divulgar folders e discussões acerca do 

material de campanha produzido pela Sesa e disponível nas Regionais de 

Saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

Como primeiro passo, todos os professores, funcionários, Agentes I e II, Equipe 

Diretiva e Pedagógica do Colégio, deverão ler, se informar sobre o assunto, 

através dos materiais produzidos e disponibilizados nos seguintes sites:  

 http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/dengue (Ministério da Saúde)  

 http://www.dengue.pr.gov.br/ (Secretaria de Saúde do Estado do Paraná - 

Sesa). 

 http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/ (Instituto Oswaldo Cruz). 

Além de seguir as reportagens escritas e faladas nos meios de comunicação de 

massa, descartando as fake News, obviamente. Para poder falar sobre o tema, 

sempre que for necessário. Sempre que for perguntado e ter uma boa base para 

colaborar com o combate ao mosquito. 

 

Em segundo lugar, conhecer os telefones para denúncia, de possíveis casos 

detectados, em seu lugar de moradia, os mesmos podem ser localizados no 

seguinte endereço:  

http://www.dengue.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=19 

Equipe Técnica Pedagógica do Departamento de Desenvolvimento Curricular da 

Seed, pelos telefones: (041) 3340-1779 ou 3340-5817. 

 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES NO COLÉGIO: 
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Dia  06/02/2020, 10h30minutos, após intervalo das aulas, dar início ao projeto, 

com os professores e alunos do Colégio, recebendo folders e uma palestra, 

através de audiovisual, com um especialista convidado para esse fim. 

Especialista convidada: EMILIANA FRANCINI MARCONDES, 4º ANO DE 

MEDICINA- UEM- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-PR. 

Local: Igreja São Sebastião, no Bairro do Rocio. Palmas-Pr. 

 

Dia 06/02/2020, com o período matutino, distribuir panfletos nas casas do bairro, 

na Rua Rui Barbosa Ferreira Nunes, Sentido colégio-trevo. 

Fotos: 

 

Pales trante 

 

 

 



4 
 

 
 

Professores que acompanharam os alunos na panfletagem no período 

matutino. 

Aline D., Valuir, Tiago, Ana, Mel, Renata, Miriam...  

 

 
 

No período vespertino o mau tempo não permitiu a panfletagem. 



5 
 

 
 

 

Alunos e professores panfletando casas na Rua Rui Barbosa, sentido Colégio 

até o trevo. 
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Continuidade ao evento, nos períodos vespertino e noturno. 
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Durante o mês de fevereiro: Produzir nas aulas de Arte, e outras que queiram 

participar, com alunos, cartazes informativos sobre o combate à Dengue, 

oportunizar conversas, durante as aulas, sobre o tema em questão. Comentando 

noticiários, entre outros. 

 

Dia 10/02/2020, participação, com alunos, na Webconferência  SEED/SESA (se 

for possível, por causa da internet). 

 

AVALIAÇÃO 

 

Através da participação de toda a Comunidade Escolar e das ações produzidas 

neste contexto. 

 

COORDENAÇÃO DO PROJETO: 

Pedagoga Lucy Nazaro e professores dos respectivos períodos. 

 

 

 


