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Educação em Saúde – Projeto “Todos juntos contra o Aedes aegypti”
As propostas da DER Norte 2 sobre Educação em Saúde para o ano de 2016 iniciou com o Projeto
“Todos juntos contra o Aedes aegypti”, uma ação emergencial de controle contra o mosquito
diante do número de pessoas infectadas na cidade de São Paulo, visando disseminar a necessidade
da participação da comunidade escolar na prevenção e conscientização sobre as doenças
transmitidas pelo mosquito.
Os Professores Coordenadores foram chamados a DER para uma Orientação Técnica em fevereiro
(Rede n° 114) sobre as arboviroses (doenças transmitidas pelo mosquito: dengue, chijungunya,
zika vírus com sintomas e tratamento), os tipos de imóveis de maior importância na disseminação
do mosquito onde os estabelecimentos de ensino são considerados imóveis especiais e com
atenção devido ao fluxo e/ou permanência de pessoas, definição de caso suspeito e seu Cid-10
definido por A92.8, dados epidemiológicos atualizados ressaltando nossa região, vídeos educativos
e sugestões de atividades para serem aplicadas.
Em março, rede n° 196, ressaltamos sobre a importância da realização de ações relativas ao
combate às doenças causadas pelo Aedes aegypti em imóveis não residenciais como prédios
públicos e espaços escolares, divulgamos o material da Sucen com um guia básico, folheto de
orientação e instruções de eliminação de possíveis criadouros.

Divulgamos a Campanha Farmacêutica contra
Dengue, Zika e Chikungunya, na rede n° 214, com
possibilidade de divulgação de materiais,
orientação à comunidade e palestras gratuitas
por farmacêuticos cadastrados no Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo
(CRF-SP).
Dando continuidade às ações de prevenção, na
rede n°215, informamos sobre a Semana de
Mobilização contra o Aedes aegypti realizada em
04 a 08 de abril, com objetivo de intensificar as
atividades de combate ao mosquito e diminuir a
incidência
dessas
doenças,
com
o
desenvolvimento de diversas atividades pelas
escolas da nossa rede.
Em abril, na rede n° 226, disponibilizamos para
todas as escolas os “Folders Zika Zero” para
serem utilizados na Semana de Mobilização,
cedidos pela Sucen.
As ações escolares desenvolvidas durante a
Semana de Mobilização contra o Aedes aegypti
englobaram atividades diferenciadas: curtametragem, cartilhas, cartazes, maquetes, gibis,
livros, produção de larvicida, ações preventivas
na comunidade escolar, atividades esportivas,
folders, roda de leitura, caça ao foco na escola e
comunidade, entrega de sementes, uso correto
do jardim suspenso, cordel, dentre outros.

A EE Prof. Alfredo Gomes trabalhou com
prevenção através da realização de curtametragem com apresentação para a
comunidade escolar, além de realizarem
cartilhas
informativas
e
atividades
pedagógicas.

A EE Prof. João Baptista Alves da Silva teve a colaboração de várias disciplinas com a realização
de trabalhos diversificados relacionados com o combate ao mosquito, produção de gibis e livros,
produção de larvicidas, e sua aplicação prática de ações preventivas na comunidades escolar

A EE Profª Amenaíde Braga de Queiroz
trabalhou com cartazes e maquete,
relacionando os problemas ambientais a
incidência das doenças como dengue e zika.

A EE Prof. Lael de Moura Prado incentivou os
alunos a desenvolverem cartazes informativos
com a criatividade dos alunos

A EE Prof. Escola Sergio da Costa realizou a
caça ao foco pelos professores e alunos, com
divulgação dos locais com problema e busca de
soluções, além de gibi e mural com
reportagens, desenhos e pesquisas.

A EE Prof. Paul Hugon participou com a
realização de cartazes de prevenção a
proliferação do mosquito em local de grande
acesso na escola e pesquisa de campo dentro da
própria escola de focos de transmissão.
A EE Prof. Nelson Gomes Caetano desenvolveu
atividades como roda de leitura, construção de
cartazes com o tema “você sabia?”,
conscientização do mosquito transmissor,

A EE Prof. Escola Victor dos Santos Cunha. desenvolveu atividades na sala do acessa e
laboratório, além do caça-bagulho nos arredores da escola.
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