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Apresentação 

 

Esta unidade didática é constituída de uma proposta de atividades para 

alunos do Ensino Fundamental, do 6º ano, e orientações de encaminhamento 

metodológico para o professor, e uma sequência didática para a compreensão e à 

prevenção do dengue. 

A opção pelo tema Dengue deu-se tendo em vista o perfil de ocorrência na 

atualidade, o grau de letalidade dos casos de febre hemorrágica e possíveis 

epidemias nos períodos chuvosos. Com isso, torna-se imprescindível buscar ações 

que visem à erradicação desse problema e cabe a escola a função de mediar o 

conhecimento científico que auxilia no progresso da aprendizagem do aluno, 

portanto, se faz necessário que o professor proporcione situações de ensino e 

aprendizagem, incentivando uma postura interativa nos alunos, contribuindo, assim, 

na formação de cidadão consciente e responsável. 

Sabe-se que grande parte dos fatores que contribuem para a ocorrência da 

Dengue é produzida pelo homem no meio urbano, pois vive-se numa sociedade 

consumista que nem sempre destina os resíduos de forma adequada. Esses fatos 

apontam para a necessidade de mobilização social, visando à eliminação do 

problema. Portanto, torna-se importante viabilizar a análise reflexiva em relação às 

práticas diárias de combate à dengue, para que se tenha um efeito real entre os 

alunos. 

Nota-se que, apesar de mutirões de recolhimento de entulhos e lixos, 

campanhas e palestras ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde aos alunos e à 

população em geral, não tem surtido muito efeito no controle da doença, pois esta 

continua aumentando e matando muitas pessoas. 

Nesse aspecto, é importante que a escola participe ativamente dessas 

questões, desenvolvendo ações educativas para a mudança de comportamento e a 

adoção de práticas e hábitos para a manutenção adequada do ambiente escolar e 

domiciliar para a eliminação dessa doença. 

O trabalho de orientação em relação ao combate do mosquito transmissor do 

dengue representa um desafio, por ser, um sério problema de saúde pública, não 

apenas no município de Realeza, mas no mundo como um todo. O Brasil por ser um 

país tropical, oferece condições ambientais de proliferação do mosquito Aedes 



aegypti causador do dengue, porém não é só o aspecto ambiental que deve ser 

considerado de forma isolada, também é relevante as questões culturais, as 

condições de saneamento básico da população e a rápida adaptação do mosquito 

vetor às condições ambientais em que se encontra. É uma preocupação não apenas 

para órgãos governamentais, mas também para os educadores, pois as formas de 

manter o meio ambiente livre desse mosquito é adotar práticas diárias de combate e 

trabalho coletivo. 

 Desta maneira, as atividades  propostas tem por objetivo promover condições 

para que os alunos adquiram conhecimentos e consciência do problema e 

participem efetivamente de uma campanha coletiva e constante, enfatizando a 

responsabilidade social no resgate da cidadania numa perspectiva de que cada 

cidadão é responsável por si e pela sua comunidade (meio ambiente em que vive), 

desencadeando medidas de combate, como por exemplo, mudanças no meio 

ambiente que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando ou destruindo 

os criadouros potenciais do mosquito. 

Neste sentido, pretende-se instrumentalizar os alunos, a partir de estudos 

detalhados, a fim de que desenvolvam suporte para participar de uma mobilização 

coletiva em prol do combate à dengue, com mudanças de hábitos, que culmine na 

preservação do meio em que vivem, favorecendo a qualidade de vida e saúde da 

população como um todo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Material Didático 

 

A  Produção Didático Pedagógica será descrita e sistematizada na forma de 

Unidade Didática. 



VOCÊ SABE O QUE É DENGUE? 

  

De acordo com o Ministério da Saúde (2002), a dengue é uma doença 

infecciosa causada por um arbovírus (vírus transmitido essencialmente por 

artrópodes) do genêro Flavivirus, cujo contágio se dá pela picada do mosquito 

chamado Aedes aegypti. No Brasil, existem os vetores da espécie Aedes aegypti e 

Aedes albopictus, sendo que este último não tem comprovada sua participação na 

transmissão do dengue, embora na Ásia seja um importante vetor.  

 

 
FIGURA 01: Aedes aegypti se alimentando de sangue e Aedes albopictus.  

Fonte: FIOCRUZ, 2013. 

 

O vírus do dengue, de acordo com a Fiocruz (2013), se divide em quatro 

tipos, denominados Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4, sendo que o Den-3 é o tipo mais 

virulento, seguido pelo Den-2, Den-4 e Den-1 – a virulência é diretamente 

proporcional à intensidade com que o vírus se multiplica no corpo. O tipo 1 é o mais 

explosivo dos quatro, isto é, causa grandes epidemias em curto prazo e atinge 

milhares de pessoas rapidamente. 

A classificação 1, 2, 3 e 4, segundo Varella e Jardim (2009), não estão 

relacionadas à gravidade do quadro clínico, mas sim em relação à ordem em que 

esses vírus foram descobertos. Esses vírus são estruturas invisíveis aos 

microscópios comuns e são formados por apenas uma cápsula que protege um 

único filamento de ácido ribonucléico (RNA), onde contem seus 10 genes, pouco, se 

comparado com a célula humana com aproximadamente 30 mil genes. 

  Sabemos que a fonte da infecção e o reservatório vertebrado é o homem, 

porém foi descrito na Ásia e na África um ciclo selvagem envolvendo macacos 

(SILVA JUNIOR, PIMENTA JUNIOR, 2008). 

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (2013), o ciclo de transmissão da 



doença começa quando o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença no Brasil, pica 

uma pessoa infectada. A partir daí, o vírus multiplica-se no intestino do vetor e 

infecta outros tecidos chegando finalmente às glândulas salivares. Depois de 

infectado, o mosquito transmite a doença enquanto viver. Não há transmissão da 

doença pelo contato entre indivíduos doentes e pessoas saudáveis. Após a picada 

do mosquito, tem início o ciclo de replicação viral nas células estriadas, lisas, 

fibroblastos e linfonodos locais, então ocorre a disseminação do vírus no organismo 

humano. Os primeiros sintomas como febre, dor de cabeça e mal-estar surgem após 

um período de incubação que pode variar de 2 a 10 dias. Depois que a pessoa foi 

infectada por um dos sorotipos do vírus, adquire imunidade para aquele sorotipo 

específico. 

As manifestações clínicas do dengue, segundo o Ministério da Saúde 

(2009), variam desde um quadro de febre indiferenciada, comum em crianças, 

passando por um quadro febril de dois a sete dias, associado de mialgias, cefaleias 

e dor retroorbitária (atrás do olhos); anorexia, náuseas, vômitos,  exantema 

(vermelhidão cutânea); leucopenia (redução de número de leucócitos no sangue), 

podendo ou não apresentar manifestações hemorrágicas, como  sangramento de 

mucosa nasal, vaginal e gengiva (Dengue Clássica), até quadros graves conhecidos 

como Febre Hemorrágica da Dengue e Síndrome do Choque por Dengue. 

A dengue hemorrágica é caracterizada, segundo Varella e Jardim (2009), por 

sintomas iguais aos da dengue clássica, mas a diferença aparece quando a febre 

começa a cair, após um período de 3 a 7 dias do início dos sintomas, onde 

começam a surgir hemorragias espontâneas ou em áreas de traumatismo. De 

acordo com a gravidade, a febre hemorrágica do dengue pode ser dividida em 4 

graus: 

Grau I – febre acompanhada dos sintomas da dengue, sem sinais visíveis de 

sangramento, mas a prova do laço (hemorragia induzida para avaliar a fragilidade 

dos capilares: num adulto mais de 20 petéquias - pontos de sangramento – e mais 

de 10 em criança) é positiva (VARELLA, JARDIM, 2009). 

Grau II – quando aparece hemorragias espontâneas de pele e mucosas 

(nasais, gengivais, aumento de fluxo menstrual, sangramento urinário e/ou outros) 

(VARELLA, JARDIM, 2009). 

Grau III – quando ocorre derrames cavitários (pleural, peritoneal, pericárdio) 

e se instala o colapso circulatório, caracterizado por pulso acelerado e fino (pouco 



perceptível), queda da pressão arterial, inquietação, pele pegajosa e suor frio 

(VARELLA, JARDIM, 2009). 

Grau IV – aparece sinais de choque, com ausência de pulso e de pressão 

arterial, sudorese, acompanhados ou não de confusão mental (VARELLA, JARDIM, 

2009). 

Na dengue com complicações, aparece disfunção cardiorrespiratória, 

insuficiência hepática, hemorragia digestiva, derrame pleural ou na cavidade 

abdominal, plaquetopenia (número de plaquetas < 50.000), podendo também 

aparecer quadros parecidos aos da encefalite e meningites, alteração no sistema 

nervoso central (delírio, sonolência, coma, depressão, irritabilidade, psicose, 

demência, amnésia, meningismo, paralisia, polineuropartia, Sindrome de Reye, 

Síndrome de Guilain-Barré) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Essa classificação causa algumas controvérsias no sentido de caracterizar, 

por exemplo, a dengue hemorrágica com hemorragias e sabe-se que há casos sem 

nenhuma perda sanguínea e casos de dengue conhecida por clássica com 

pequenos sangramentos. A característica principal da conhecida dengue 

hemorrágica é a presença de extravasamento capilar que acontece quando os vírus 

do dengue invadem o organismo, então o sistema imunológico, produzindo 

anticorpos, orientando grupos específicos de glóbulos brancos com a finalidade de 

localizá-los e destruí-los. Essa resposta imunológica envolve também a produção de 

mediadores, que agem nas paredes internas dos vasos capilares, afastando umas 

das outras as células que os revestem, permitindo a saída da parte líquida do 

sangue, que extravasa para os tecidos vizinhos e causa o aparecimento de 

inchaços, derrames pleurais e acúmulo de líquido na cavidade abdominal, além de 

provocar queda de pressão arterial, que pode levar ao choque e à morte (VARELLA, 

JARDIM, 2009). 

O mesmo autor destaca, ainda, que o ciclo de transmissão do Dengue 

começa quando o mosquito pica uma pessoa que está infectada pelo vírus da 

dengue. Ou seja, para que o mosquito seja infectado, quem foi picado deve 

apresentar o vírus na circulação sanguínea. Vale lembrar que o mosquito apenas 

transmite a doença, é um vetor que transporta o vírus da dengue. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2002) e a Fiocruz (2013), o mosquito 

Aedes aegypti é escuro e rajado de branco nas pernas e corpo. Sua presença é 

mais comum em áreas urbanas e a infestação se intensifica em regiões com alta 



densidade populacional, em espaços com ocupação desordenada, onde as fêmeas 

têm maior oportunidade para a alimentação e dispõem de mais criadouros para 

desovar.  Machos e fêmeas se alimentam de seiva de plantas, mas somente a fêmea 

pica o homem, preferencialmente durante o dia, para sugar sangue (hematofagia), 

alimento necessário à maturação dos ovos. A fêmea precisa das proteínas 

existentes no sangue humano para produzir ovos viáveis, que se transformarão em 

larvas e, depois, em novos mosquitos. Geralmente, a hematofagia é mais feroz 

depois da cópula com o macho. 

A Fiocruz (2013) destaca que é preciso apenas uma cópula para que a 

reprodução seja realizada, isso porque a fêmea guarda o esperma na espermateca. 

O acasalamento do Aedes aegypti se dá dentro ou ao redor das habitações, 

normalmente logo após que o mosquito chega à fase adulta. Depois, as fêmeas 

necessitam se alimentar com sangue para que haja o desenvolvimento completo dos 

ovos, bem como a maturação dos mesmos nos ovários. As fêmeas se encontram 

capacitadas para a postura dos ovos, geralmente, três dias após a hematofagia, 

procurando, então um local para a desova, que acontece, preferencialmente, em 

criadouros com água limpa e parada.  

Os ovos do mosquito medem aproximadamente 0,4 mm de comprimento, 

possuem cor branca e, com o passar do tempo, escurecem devido ao contato com o 

oxigênio. São depositados milímetros acima da superfície da água, são encontrados 

em recipientes como pneus, garrafas vazias, caixas-d’água, pratos de vasos de 

plantas. Junto com os ovos, a fêmea elimina uma proteína viscosa, que servirá para 

mantê-los aderidos à superfície, por isso é importante lavar com escova ou palha de 

aço as paredes dos recipientes que não podem ser eliminados, onde o ovo pode 

ficar grudados, por serem muito resistentes, são capazes de sobreviver até 450 dias, 

aguardando o próximo período chuvoso e quente “para eclodirem em 30 minutos, 

assim que entrarem novamente em contato com a água” (VARELLA E JARDIM, 

2009, p. 13) e o desenvolvimento do embrião pode se dar em apenas 48 horas, em 

condições de umidade e temperatura (VARELLA E JARDIM, 2009). Por isso, a 

importância do combate continuado aos criadouros do mosquito em todas as 

estações do ano. 

Machos e fêmeas tem preferência em viver em ambientes úmidos de 

temperaturas que variam de 24 a 32ºC, acima de 40ºC ou abaixo de 5ºC são letais à 

espécie. O Aedes aegypti, depois de adulto, vive em média um mês, podendo 



chegar a 45 dias e nesse período, a fêmea pode apresentar vários períodos de 

postura, de 4 a 6, nos quais chega a colocar 150 a 200 ovos por vez (VARELLA E 

JARDIM, 2009). 

Quando não encontra recipientes apropriados, a fêmea do Aedes aegypti 

pode voar até três quilômetros em busca de outros locais para depositar seus ovos e 

se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue quando realizar a postura de ovos, 

há a possibilidade de as larvas filhas já nascerem com o vírus, no processo 

chamado de transmissão vertical (FIOCRUZ, 2013). 

Ainda segundo o Ministério da Saúde (2002) e a Fiocruz (2013), o ciclo de 

vida do Aedes aegypti se apresenta em quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. Dos 

ovos, eclodem as larvas, que no período de 5 a 7 dias passam por 4 estágios, até se 

transformarem em novos mosquitos com capacidade de voar. Esse período, que 

pode chegar até 10 dias, varia de acordo com a temperatura, disponibilidade de 

alimentos e quantidade de larvas existentes no mesmo criadouro, já que a 

competição de larvas por alimento se torna um obstáculo ao amadurecimento do 

inseto para a fase adulta.  

 



ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 1:  Atividade de exploração inicial para investigar o conhecimento  

prévio do aluno. 

 

De acordo com Porto, Ramos e Goulart (2009), é importante o professor 

selecionar conteúdos que se articulem com as necessidades, experiências e 

vivências individuais e coletivas, próprias da idade. Pois o resgate desse 

conhecimento prévio, dos alunos, contribui para que ele possa estabelecer relações 

com o conteúdo a ser trabalhado, possibilitando uma aprendizagem significativa, 

podendo constituir excelentes pontos de partida para que ele elabore concepções 

cientificamente aceitas, provocando o interesse do aluno, a revisão dos objetivos a 

serem alcançados e como consequência, a reorganização das estratégias didáticas. 

  

Duração: 2 aulas. 

 

Objetivo: Verificar o conhecimento prévio dos alunos em relação a Dengue para a 

adequação das atividades propostas. 

 

Encaminhamento: O tema pode ser apresentado aos alunos e em seguida pode-se 

aplicar o questionário. 

 

Questionário 
01) Você sabe o que é Dengue? 

      (    ) Sim   (    ) Não 

 

02) Você já ouviu falar de alguma pessoa que ficou doente devido à Dengue? 

      (    ) Sim   (    ) Não 

 

03) Você sabe como se pega Dengue? 

      (    ) através da picada do mosquito Culex quinquefasciatus. 

      (    ) através da picada do mosquito Aedes albopictus. 

      (    ) através da picada do mosquito Aedes aegypti. 

      (    ) através da picada do mosquito Anopheles darlingi. 



 

04) O que, em sua opinião, favorece a proliferação do mosquito da Dengue? 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________. 

 

05) Você sabe quais são os sintomas da Dengue? (Assinale mais que uma 

alternativa). 

      (    ) Febre     (    ) Diarréia (dor de barriga)  

      (    ) Alergia     (    ) Náuseas e vômitos 

      (    ) Dor no corpo e nas juntas  (    ) Vermelhidão da pele 

      (    ) Tosse     (    ) Sangramento (nariz, gengiva) 

 

06) O que podemos fazer para diminuir a Dengue na nossa cidade? 

      (    ) Recolher lixo/ entulhos. 

      (    ) Fechar as janelas de casa para o mosquito não entrar. 

      (    ) Não jogar lixo no ambiente. 

       (   ) Trocar todos os dias a água do recipiente que o cachorro toma, para evitar a 

proliferação do mosquito. 

       (    ) Colocar areia em pratos de vasos de flores. 

       (    ) Limpar com frequência as calhas da casa. 

       (    ) Manter fechadas as caixas d’ água. 

       (    ) Tomar remédios para prevenir a doença. 

      (     ) Ir ao médico com frequência. 

 

 



ATIVIDADE 2: Atividade de pesquisa na internet. 

 

Segundo Porto, Ramos e Goulart (2009), a pesquisa é um bom recurso 

quando se pretende adquirir ou ampliar as informações que já se tem sobre 

determinado assunto. Principalmente quando se tem claro o assunto a ser 

pesquisado e um planejamento bem definido.  

Existem vários tipos de pesquisa, mas neste caso será utilizada a busca pela 

internet em sites orientados e definidos que abordem diretamente o conteúdo a ser 

pesquisado, estabelecendo os objetivos da pesquisa, o número de participantes, a 

distribuição das tarefas, bem como a analise do que foi pesquisado, eliminando 

repetições e contradições e referenciando os sites consultados. 

 

 Duração: 6 aulas. 

 

Objetivo: Ampliar os conhecimentos que se tem sobre a Dengue: os vetores 

causadores e seu ciclo vital, como ocorre a transmissão, os sintomas da doença e 

os procedimentos a serem tomados, bem como as formas de se eliminar a doença. 

 

Encaminhamento: 

1ª Ação: Os alunos podem ser divididos em três grandes grupos: um para pesquisar 

sobre os vetores causadores da Dengue e seu ciclo vital; outro grupo pode 

pesquisar sobre a transmissão da doença e os sintomas e o terceiro grupo, sobre os 

procedimentos a serem tomados com as pessoas doentes e sobre os métodos para 

se eliminar a doença.   

 

PROFESSOR: É importante que procure em portais de busca que sejam mais 

conhecidos e sites que abordem diretamente o tema pesquisado, também é 

importante lembrar que no planejamento da pesquisa se faz necessário esclarecer 

os objetivos, definir o número de participantes, distribuir as tarefas entre eles, 

determinar o tempo para a realização da pesquisa e deixar claro para os alunos 

quais os itens deverão fazer parte da pesquisa realizada ( identificação, introdução , 

desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas), sempre levando em 

consideração a faixa etária dos alunos envolvidos. 

 



Sites sugeridos para a pesquisa:  

- http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/  

- http://auladengue.ioc.fiocruz.br/ 

- http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/10minutos.html 

- http://www.combateadengue.pr.gov.br/ 

- http://www.cives.ufrj.br/informacao/dengue/den-iv.html 

- http://www.dengue.pr.gov.br/ 

- http://www.combateadengue.com.br/ 

- http://www.paranacontradengue.pr.gov.br/ 

- http://www.dengue.org.br/?gclid=CNb7qNqjl6cCFYxL2god9mvFdw 

- http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=22207 

 

2ª Ação: Após a realização da pesquisa, acontecerá a socialização do conteúdo 

pesquisado através de um seminário com a intervenção do professor nos momentos 

adequados, com abertura para questionamentos, explicações e avaliação do 

trabalho (pesquisa e exposição oral do conteúdo) realizado pelos alunos, 

observando o  interesse e a participação. 

 

http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/
http://auladengue.ioc.fiocruz.br/
http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/10minutos.html
http://www.combateadengue.pr.gov.br/
http://www.cives.ufrj.br/informacao/dengue/den-iv.html
http://www.dengue.pr.gov.br/
http://www.combateadengue.com.br/
http://www.paranacontradengue.pr.gov.br/
http://www.dengue.org.br/?gclid=CNb7qNqjl6cCFYxL2god9mvFdw
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=22207


ATIVIDADE 3: Levar os alunos no pátio da escola e no Lago Municipal para o 

registro de possíveis criadouros do mosquito da Dengue. 

 

Duração: 4 aulas. 

 

Objetivos: Observar possíveis criadouros e/ou focos de insetos transmissores da 

dengue e comunicar à Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária. 

 

Metodologia: Propor aos alunos uma visita ao pátio da escola e aos arredores do 

Lago Municipal para registro fotográfico de possíveis criadouros e focos de insetos 

transmissores da dengue. Na escola, com a ajuda das zeladoras, caso houver 

criadouros de mosquito, fazer a retirada dos mesmos do local, colocando um pouco 

de detergente na água, agitando e após, despejar essa água num vaso sanitário. Já 

no Lago Municipal, se houver criadouros de mosquitos, comunicar à Secretaria 

Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária. Retornando à Escola (sala de aula) 

organizar um mural para a exposição das fotos e os dados recolhidos de cada local, 

chamando a atenção para que cada aluno faça essa inspeção na sua casa. Nesta 

atividades os alunos serão avaliados levando em consideração o envolvimento no 

momento da coleta e a na organização do mural. 

 

ATENÇÃO PROFESSOR: É necessário tomar alguns cuidados na hora da coleta, 

pois alguns materiais podem oferecer riscos, como por exemplo, latas enferrujadas, 

vidros ou outros materiais cortantes e/ou contaminados. Também, aproveitando o 

momento de observação dos ambientes propostos, os temas “educação ambiental” e 

“consumismo” podem ser abordados. 

 



ATIVIDADE 4: Vídeo informativo sobre a Dengue. 

 

Duração: 2 aulas. 

 

Objetivo: Fixar o conteúdo estudado. 

 

Metodologia: Assistir o vídeo que apresenta o ciclo de vida do mosquito Aedes 

aegypti, o mosquito transmissor da dengue, desde a postura de ovos, fase aquática 

até a fase terrestre, bem como hábitos alimentares, deslocamento e habitat, 

disponível no link: 

<http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9120>. 

Posteriormente, propor um questionário em duplas, onde os colegas troquem 

informações sobre o vídeo assistido e após socializem as respostas com o grande 

grupo, aproveitando esse momento para avaliar a compreensão dos mesmos sobre 

o tema estudado e verificando a necessidade de nova explicação. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1- Depois de quanto tempo, após nascer, o mosquito Aedes aegypti macho pode 

acasalar-se? 

2- Os mosquitos Aedes aegypti se alimentam de néctar das plantas, mas por que 

apenas as fêmeas precisam se alimentar de sangue? 

3- Onde a fêmea normalmente faz o depósito dos ovos fecundados? 

4- Explique o termo grifado na frase: “A fêmea prefere locais com água limpa e 

cristalina...” 

5- Quanto tempo, aproximadamente, os ovos do Aedes aegypti podem resistir fora 

da água? E qual é a medida dos ovos? 

6- Em que condição ocorre a eclosão do ovo? 

7- Observe o esquema que mostra os estágios de desenvolvimento do mosquito 

Aedes aegypti e escreva quantos estágios evolutivos apresenta o mosquito e 

quanto tempo demora para se transformar em mosquito adulto. 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9120


 
Ciclo de Vida do Aedes aegypti.  

Fonte: Ministério da Saúde, 2008. 

 

8- Em que cômodos da casa a fêmea do Aedes aegypti prefere se esconder e em 

que momentos prefere picar (se alimentar)? 

9-  De que forma a fêmea consegue se infectar com o vírus? 

10- Uma vez infectada, a fêmea, permanece assim pelo resto de sua vida, que dura 

em torno de 6 a 8 semanas. É possível que um mosquito já nasça com o vírus 

da dengue? Explique. 

 

Outras sugestões de vídeos:  

1- O mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti – para combatê-lo é preciso 

conhecê-lo. Disponível em: http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/docsprem.html. 

2- Aedes aegypti e Aedes albopictus: uma ameaça nos trópicos. Disponível em: 

http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/docsprem.html. 

3- Dengue – Ciclo Vital do Mosquito. Disponível em: 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=15569. 

4- Dengue – Hemorrágica. Disponível em: 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=15570. 

5- Dengue. Disponível em: 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=225. 

 

 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=15570


ATIVIDADE 5: Atividade interativa sobre a prevenção, sintomas, criadouros da 

Dengue – Simuladores. 

 

Duração: 4 aulas. 

 

Objetivo: Promover de forma dinâmica e interativa o envolvimento em situações que 

estimulem o aprendizado sobre a importância da mudança de hábitos em relação ao 

meio ambiente para a prevenção do dengue. 

 

Metodologia: Encaminhar os alunos para o Laboratório de informática e acessar o 

site que se encontra os simuladores, delimitando um tempo para cada simulador. Ao 

voltar para a sala de aula, os alunos comentam o que acharam da aula e sobre as 

informações lidas, após respondem as atividades/questionamentos, verificando o 

grau de aproveitamento, dos alunos, do conteúdo repassado através dos 

simuladores. 

1º: Simulador sobre como evitar a proliferação do mosquito da Dengue, disponível 

em 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizag

em/2011/ciencias/08dengue.swf>. Para usar este simulador, basta passar o mouse 

sobre a imagem para descobrir quais situações estão certas ou erradas (garrafas 

viradas para cima e para baixo, vasos de plantas com pratos com água e com areia, 

caixas de água com e sem tampa, pneus e outros). 

 

2º: Simulador sobre Dengue disponível em 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizag

em/2011/ciencias/07dengue.swf>. Este simulador inicia com um quadro mostrando o 

mosquito saindo de uma área com mata sendo devastada, indo em direção à área 

urbana, aparecendo os ícones dengue, teste, combate e tratamento. Ao clicar no 

ícone dengue teremos informações sobre o mosquito com características e foto, o 

que é a doença, a origem da doença, sua transmissão, sintomas, ciclo de vida do 

mosquito com foto do ovo, primeiro e segundo estágio larval e pupa. Clicando em 

tratamento, teremos informações de como proceder com uma pessoa doente, 

cuidados com a alimentação, repouso, hidratação e medicamentos. No ícone 

combate traz informações sobre como eliminar a larva da dengue, pois sem ela não 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/2011/ciencias/08dengue.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/2011/ciencias/08dengue.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/2011/ciencias/07dengue.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/2011/ciencias/07dengue.swf


temos mosquito e sem o mosquito, não temos dengue, que aparecem clicando sobre 

as figuras: caixa d’água, calha, vidros quebrados em muro, piscina, vasos e plantas, 

latas de lixo, garrafas, pneus e bebedouro de animais. O ícone teste, verifica os 

conhecimentos do aluno sobre como combater a dengue, clicando em V para as 

sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas.  

 

3º Simulador disponível em 

<http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=108&sid=99>.  Este 

Quiz da Dengue se divide em três fases (fácil, média e difícil) e testa o conhecimento 

do aluno sobre como o mosquito se prolifera, como a doença é transmitida, meios 

que favorecem a proliferação do mosquito e da doença, preferências do mosquito 

como alimentação e habitat, quando começou a campanha no Brasil, entre outras 

informações. A terceira fase se torna difícil para os alunos de sexto ano, por cobrar 

histórico da doença, isolamento do vírus, tipos de dengue entre outras, por isso 

sugere-se que eles tenham em mãos os dados pesquisados e o auxílio do professor.  

 Após, os alunos voltarem para a sala propor algumas questões, tais como: 

 

Após realizar as atividades interativas, teste seu conhecimento! Marque com um X a 

alternativa correta: 

 

1) Por que a dengue reapareceu no Brasil? 

a. Porque houve um aumento exagerado da poluição do ar. 

b. Por causa da ingestão de alimentos contaminados por agrotóxicos.  

c. Porque houve a proliferação de criadouros de mosquitos vetores. 

d. Por causa da ingestão de água contaminada por esgotos. 

 

2) Existem quantos tipos de vírus causadores da dengue? 

a. Um   b. Dois  c. Três  d. Quatro   

 

3) Uma vacina eficiente contra a dengue deve ser: 

a. eficaz contra todos os tipos de vírus 

b. eficaz contra o vírus tipo 1 e 2. 

c. eficaz contra o vírus tipo 3 e 4. 

d. eficaz contra o vírus tipo 2 e 4. 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=108&sid=99


4) O agente causal da dengue e seu transmissor são, respectivamente: 

a. bactéria e mosquito.                  b. mosquito e vírus. 

c. fungo e percevejo.                     d. vírus e mosquito. 

 

5) A fêmea do Aedes aegypti prefere colocar seu ovos: 

a. em recipientes artificiais  b. em lagos profundos 

c. nas margens dos rios  d. em valas negras. 

 

6) Quais são as cores características do mosquito Aedes aegyti? 

a. preto rajado de branco. 

b. marrom rajado de branco. 

c. preto rajado de amarelo. 

d. marrom rajado de amarelo. 

 

7) Através do mosquito Aedes aegypti, o vírus da dengue é transmitido : 

a. de uma pessoa sadia para uma pessoa doente. 

b. de uma pessoa sadia para outra pessoa sadia. 

c. de uma pessoa doente para uma pessoa sadia. 

d. todas as alternativas estão corretas. 

 

8) O período de incubação da dengue é de: 

a. 3 a 15 dias, sendo em média de 5 dias. 

b. 7 a 21 dias, sendo em média de 13 dias. 

c. 15 a 30 dias, sendo em média de 20 dias. 

d. 30 a 45 dias, sendo em média de 39 dias. 

 

9) O ciclo de vida do mosquito transmissor da dengue é de aproximadamente: 

a. 1 a 5 dias.   b. 10 a 15 dias.  

c. 30 a 45 dias.  d. 90 a 100dias 

 

10) A forma hemorrágica da dengue caracteriza-se por: 

a. febre alta   b. aumento do fígado 

c. hemorragias  d. todas a alternativas estão corretas 



ATIVIDADE 6: Confecção de armadilha, conhecida por Mosquitérica, para mosquitos 

da dengue. 

 

Duração: 3 aulas. 

 

Objetivo: Observar o desenvolvimento do mosquito, impedir sua proliferação e 

reciclar garrafas pet.  

 

Metodologia: O professor organiza a lista de material com antecedência para que 

os alunos tragam o material necessário no dia marcado para a confecção dessa 

armadilha. No momento da confecção eles poderão se reunir em grupos onde 

poderá haver a cooperação, já que alguns possuem maior habilidade em trabalhos 

manuais. 

Depois de pronta, os alunos a levam para casa, onde ela irá atrair as fêmeas 

de mosquitos para depositarem seus ovos naquela maternidade, para eclodirem, ser 

observado seu ciclo de vida e depois serem eliminados. Poderão também  fazer um 

relato escrito para entregar ao professor, constando se houve ou não  a reprodução 

de mosquitos, as fases observadas, se era mosquito transmissor da dengue e a 

forma de descarte feita. 

 

Material necessário para a construção da armadilha: 

- 1 garrafa pet de 2 litros; 

- 1 tesoura; 

- 1 lixa para madeira nº 180 ou lixa para fogão nº 100; 

- Fita isolante; 

- Pedaço de microtule (7 x 7cm ); 

- Grãos de arroz, alpiste ou bolinha de ração para gato;               

- Água.                                                                                

 

Passos para a construção da armadilha: 

1º Pegue a garrafa PET e corte-a em duas partes para transformá-la em um funil e 

um copo. Antes de iniciar o corte, amasse a garrafa até obter um dobra. Com o 

plástico dobrado fica mais fácil cortá-lo, use esse corte como furo para posicionar a 

tesoura e cortar o restante da garrafa.  



2º Retire o anel (lacre) da boca da garrafa sem danificá-lo. Ele terá utilidade mais 

adiante; 

3º Lixe a parte interna do funil até que ele fique bem embaçado, com a superfície 

áspera. 

4º Recorte um pedaço de microtule de mais ou menos 6cm x 6cm, com trama 

(furinhos) de no máximo 1mm de diâmetro. Depois cubra a boca do funil com essa 

telinha, usando o anel (lacre) para prendê-la e com uma tesoura retire as sobras de 

microtule ao redor do anel. 

DICA: Segundo o site http://www.vidasustentavel.net/reciclagem/armadilha-para-

mosquito-da-dengue-com-garrafa-pet/, o microtule é um tecido mais fino que o 

tecido tule (usado para fazer véu de noiva). Uma dica para não errar na hora da 

compra é, primeiro peça o tule, para depois pedir o microtule, assim você pode 

comparar qual deles tem a trama menor. 

 5º Pegue três ou quatro grãos de arroz (sementes integrais e cruas), triture-as e 

despeje dentro da parte de baixo da garrafa, que agora serve de copo. 

6º Coloque o funil dentro do copo com a ponta virada para baixo até tampar a boca 

do copo e prenda os dois com fita isolante. Essa emenda deve ser totalmente 

vedada, se precisar dê duas voltas com a fita, para prender bem a boca do copo 

com o funil; 

7º Calcule mais ou menos o meio do copo, faça uma marca, usando  fita isolante e 

preencha com água limpa, de preferência da chuva, até essa marca e observe se 

água chega até a metade do funil. Após uma semana, verifique o nível da água, se 

estiver baixo complete-o. 

 
Mosquitérica. 

Fonte: Autoras, 2013. 
 

A mosquitérica está pronta e deve ser colocada na sombra (a fêmea do 

http://www.vidasustentavel.net/reciclagem/armadilha-para-mosquito-da-dengue-com-garrafa-pet/
http://www.vidasustentavel.net/reciclagem/armadilha-para-mosquito-da-dengue-com-garrafa-pet/


mosquito prefere ambientes menos claros para colocar os ovos), de preferência, 

dentro de casa ou bem próximo, em local sempre sombreado, pois o Aedes aegypti 

são mosquitos domésticos, encontrados principalmente atrás de cortinas, móveis e 

em locais próximos ao chão. Como a parte interna do funil ficou áspera, a água 

evapora com mais facilidade, atraindo o mosquito, que também encontrará na 

garrafa alimento para suas futuras larvas.  

 

COMO FUNCIONA A ARMADILHA CASEIRA? 

 

A fêmea deposita os ovos na parte seca, acima da linha da água e quando 

chove ou você adiciona mais água à armadilha, a água hidrata os ovos e deles 

eclodem as larvas que por serem muito pequenas conseguem passar pela grade do 

microtule e descem para comer no fundo. Ao passarem para a área interna da 

armadilha, onde está o alimento, essas larvas crescem e não conseguirão retornar 

ao exterior do funil, assim será possível observá-las passando por todos os  

estágios. Quando o mosquito estiver na forma alada de mosquito, morrerão 

afogados dentro da armadilha. 

Podemos perceber se as larvas aprisionadas são do mosquito transmissor da 

dengue, segundo site  

http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/medio/biologia-uma-armadilha-para-o-

mosquito-da-dengue.htm, usando o foco de luz de uma lanterna, iluminando as 

larvas presas dentro da armadilha. Se as larvas fugirem da luz, elas com certeza são 

Aedes aegypti, pois elas sofrem de fotofobia (sensibilidade à luz). 

Para fazer o descarte da água com larvas e mosquitos é necessário agitar 

bem a armadilha para matar qualquer mosquito que possa estar vivo dentro dela, 

depois de abri-la retirando a fita isolante, coloque detergente na água, agite para as 

larvas morrerem (elas ficam imobilizadas), então o líquido pode ser descartado no 

vaso sanitário. 

A armadilha (Mosquitérica) pode ser utilizada quanto tempo for necessário, 

até se perceber que não aparecem mais mosquitos nela, e confirmar que em sua 

região não existe mais nenhum caso de Dengue. 

 
LEMBRE-SE: 

- De colocar a armadilha em lugar fresco e sombreado; 

http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/medio/biologia-uma-armadilha-para-o-mosquito-da-dengue.htm
http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/medio/biologia-uma-armadilha-para-o-mosquito-da-dengue.htm


- A Mosquitérica é uma solução simples, econômica e ecológica para acabar 

com o Aedes aegypti, mas não é só fazer a armadilha, é preciso vigiá-la, pelo 

menos, a cada 2 dias e completar com água até a marca definida; 

- Caso alguma larva fique fora do tamanho padrão e com isso apareça no 

funil, acima da tela de microtule, basta descartar a água de forma correta, como a 

citada acima e depois repor a água; 

- Se for colocar a armadilha em local com muita luz pode forrá-la com TNT 

preto; 

- De verificar se as larvas presas na armadilha são do Aedes aegypti com o 

foco de luz de uma lanterna; 

- De observar o estado de conservação do microtule: 

- Nunca deixe coisa alguma jogada do lado de fora e/ou dentro de sua casa 

que possa ficar com água parada e descoberta. Só assim poderemos acabar com a 

proliferação desse mosquito transmissor da dengue. 

 

Nota: Esta atividade foi elaborada a partir de uma compilação de textos encontrados 

na internet nos sites:  
- http://www.vidasustentavel.net/reciclagem/armadilha-para-mosquito-da-dengue-

com-garrafa-pet/  

- http://www.microbiologia.ufrj.br/informativo/clipping/343-saiba-como-montar-a-

armadilha-caseira-contra-o-mosquito-da-dengue 

- http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/medio/biologia-uma-armadilha-para-o-

mosquito-da-dengue.htm 

  

 

http://www.vidasustentavel.net/reciclagem/armadilha-para-mosquito-da-dengue-com-garrafa-pet/
http://www.vidasustentavel.net/reciclagem/armadilha-para-mosquito-da-dengue-com-garrafa-pet/
http://www.microbiologia.ufrj.br/informativo/clipping/343-saiba-como-montar-a-armadilha-caseira-contra-o-mosquito-da-dengue
http://www.microbiologia.ufrj.br/informativo/clipping/343-saiba-como-montar-a-armadilha-caseira-contra-o-mosquito-da-dengue
http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/medio/biologia-uma-armadilha-para-o-mosquito-da-dengue.htm
http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/medio/biologia-uma-armadilha-para-o-mosquito-da-dengue.htm


ATIVIDADE 7: Confecção de história em quadrinhos que tragam informações sobre 

os vetores da Dengue, transmissão, sintomas e formas preventivas. 

 

Duração: 4 aulas. 

 

Objetivos: Verificar o conhecimento adquirido e propor uma campanha coletiva 

contra a proliferação do mosquito da dengue no ambiente escolar e em sua casa. 

 

Metodologia: Em conjunto com professores de Arte e Português, explicar o que é 

uma história em quadrinhos, seus principais elementos e propor a confecção da 

mesma. Primeiramente os alunos farão um esboço (rascunho) das informações 

escritas para que, seja corrigido pelo professor de Português, ficando para o 

professor de Arte a parte ilustrativa e para o professor de Ciências as informações 

técnicas. Após a confecção do material, expor para a comunidade escolar no mural 

da Escola. 

Os alunos poderão ser avaliados levando em consideração critérios a serem 

estipulados pelos professores envolvidos com a atividade. 

 



ATIVIDADE 8: Dados Matemáticos sobre o Mosquito transmissor da Dengue. 

 

Duração: 2 aulas. 

 

Objetivo: Identificar algumas características do mosquito Aedes aegypti. 

 

Metodologia: A partir dos dados pesquisados, do vídeo assistido e de informações 

repassadas pelo professor, nas atividades anteriores, propor o preenchimento com 

as informações numéricas a respeito do mosquito transmissor da Dengue, o Aedes 

aegypti. Pode-se também levar os alunos ao Laboratório de Informática da Escola 

para pesquisarem no site <http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/> os dados solicitados na 

atividade. Após, confeccionar um quadro maior, em papel kraft, para expor no mural 

da escola para a divulgação dos dados. Essa atividade poderá ser trabalhada em 

conjunto com o professor de Matemática, explorando, por exemplo, as unidades de 

medida de tempo, de comprimento e de temperatura. Essa atividade pode ser 

avaliada pelos professores envolvidos, levando em consideração as informações 

relevantes para cada disciplina. 

 

A MATEMÁTICA DO MOSQUITO DA DENGUE 

 

1. Tamanho do Aedes aegypti: _____________________________. 

2. Duração do ciclo de vida: _______________________________. 

3. Distância que o mosquito se desloca: _____________________. 

4. Temperatura ideal para um mosquito viver: _________________. 

5. Quantidade de pessoas que a fêmea Aedes aegypti é capaz de picar durante a 

sua vida: ______________________________________________. 

6. Período de incubação da doença: ________________________. 

7. Quantidade de dias que o mosquito demora para completar sua metamorfose (do 

ovo a fase adulta): ______________________________________. 

8. Comprimento do ovo: __________________________________. 

9. Tamanho da larva: ____________________________________. 

10. Tempo em que um ovo consegue sobreviver sem estar em contato com a água: 

_________________________. 

11. Número de fases apresentada pelo mosquito: _______________. 

http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/


12. Quantidade de vírus da dengue: __________________________. 

13. Número de ovos que a fêmea pode colocar em cada postura: ______________. 

Atividade adaptada do Kit de Assessoria Pedagógica: Projeto interdisciplinar “A dengue..Cuidados 
com a saúde”. Coleção Marcha Criança (Maria Tereza, Maria do Carmo, Maria Elizabete, Armando 
Coelho, 2002). 

  

 



ATIVIDADE 9: Produção de um repelente natural contra o mosquito Aedes aegypti a 

partir de plantas com ação repelente, pesquisadas na internet. 

 

Duração: 4 aulas.  

 

Objetivo: Conhecer e estudar algumas plantas que possuem agentes repelentes 

para a produção de um repelente natural que iniba a atuação do mosquito 

transmissor da dengue. 

 

Metodologia: Propor aos alunos uma pesquisa sobre plantas que tenham ação 

repelente contra o mosquito da dengue, em seguida encaminhá-los ao Laboratório 

de Informática, onde em duplas farão a pesquisa anotando no caderno os dados que 

acharem importante conforme as orientações do professor, como por exemplo, o 

nome da planta (comum e científico), ambiente onde ela se encontra, de que parte 

da planta se extrai o extrato de ação repelente, dentre outras. Após a pesquisa 

realizada propor a produção de repelente usando a citronela e fazer a divulgação da 

receita em todas as turmas da escola e para os familiares. Também pode haver a 

possibilidade de entrar em contato com a Prefeitura Municipal, através do Viveiro 

Municipal, disponibilizar mudas de citronela e com ajuda dos alunos da escola fazer 

a distribuição da mesma, explicando para a população sua propriedade repelente, 

como e onde plantá-la e os cuidados para que essa planta sobreviva. Nesta 

atividade o aluno será avaliado através do trabalho escrito, produzido por ele, 

através da pesquisa realizada pela internet, lembrando-os de citar a fonte onde 

encontraram as informações e utilizar suas próprias palavras. 

 

PROFESSOR: É bem provável que, durante a pesquisa, os alunos encontrem a 

planta Citronela que, segundos estudos, tem ação repelente com potencial eficiente 

que é seguro ao homem e ao ambiente. A citronela é uma planta parecida com 

capim, rica em substâncias que dão a ela um odor cítrico semelhante ao do 

eucalipto. Esse cheiro que agrada a nós não é tolerado pelos insetos, como os 

mosquitos, por isso é considerada como repelente natural e ecológico, pois apenas 

espanta os insetos sem matá-los.  O simples fato de cultivar a citronela no quintal já 

possibilita usufruir do seu poder repelente, porém é necessário plantá-la de modo 



que fique na corrente do vento, de forma que seu aroma seja espalhado até o local 

em que se deseja manter os mosquitos afastados. 

 
 

REPELENTE CASEIRO DE CITRONELA 

 

Ingredientes para tintura: 

- 20 gramas de folhas in natura picadas com uma tesoura; 

- 100 mL de álcool de cereais ou comercial 96º; 

Modo de preparo:  

 Misture as folhas picada ao álcool, deixe de molho por 24 horas e mexa o 

frasco de vez em quando. Depois passe por um filtro de café e está pronta a tintura. 

 Lembrete: Ferva o material onde irá armazenar a tintura e de preferência 

que o frasco seja de cor escura (âmbar). 

 Para o preparo do repelente para ambientes basta misturar 30 ml de tintura 

com 100 ml de álcool e borrifar no ambiente ou põe a tintura pura numa bolinha de 

algodão e coloque em lugares estratégicos da casa fazendo a troca das mesmas 

quando desaparecer o odor. Já para passar na pele, basta misturar a mesma 

quantidade de tintura com 100 ml de óleo de amêndoas, apenas é necessário fazer 

o teste da pele, pois algumas pessoas podem apresentar algum tipo de sensibilidade 

aos componentes da citronela. 

 Outras formas de utilizar a citronela é preparar uma infusão com as folhas e 

passá-las no chão e janelas para que espante os mosquitos, ou a partir da tintura 

produzir velas e sabonetes. 

 

Fonte da receita: Coordenação do Plano de Desenvolvimento do Agente Universitário – PDA 

(UNIOESTE – Cascavel) durante o Minicurso Técnicas Alternativas Caseiras para o Controle do 

Aedes aegypti realizado no Campus da UNIOESTE de Foz do Iguaçu durante a realização do 

Seminário de Extensão da UNIOESTE - XIII SEU, no período de 15 a 17 de maio de 2013. 

  

 



ATIVIDADE 10: Divulgação da Campanha 10 minutos contra a Dengue. 

 

Essa campanha foi criada pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), sendo 

inspirada na estratégia adotada em Cingapura a qual deu bons resultados, e tem a 

finalidade de criar hábitos para controlar a proliferação do Aedes aegypti com 

apenas 10 minutos semanais. Fazendo a limpeza de criadouros é possível 

interromper o desenvolvimento do vetor da dengue, já que seu ciclo de vida, do ovo 

ao mosquito adulto, leva de 7 a 10 dias. 

 

Duração: 4  aulas. 

 

Objetivo: Divulgar a campanha no âmbito escolar e nas comunidades onde os 

alunos vivem com o intuito de reduzir e erradicar o problema de dengue no 

município envolvendo a participação da família do aluno. 

 

Metodologia: Primeiramente o professor faz a divulgação aos alunos participantes 

do projeto, através de materiais disponíveis no site da FIOCRUZ 

<http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/>. Após, propor a eles a divulgação da Campanha 

a toda a comunidade escolar para que se adote a mesma na Escola e que cada 

aluno divulgue esse material, que pode ser reproduzido, a seus familiares e para, 

pelo menos, dois vizinhos, com auxílio de seus pais com a aplicação de um 

questionário para fazer um levantamento de quantas pessoas sofreram a doença e 

possíveis criadouros que podem ter em suas casas. Para finalizar, propor a 

produção de um relatório de aproximadamente 10 linhas, com auxílio da família, 

sobre as dificuldades de se promover essa Campanha, a aceitação das pessoas ao 

serem interrogadas, incluindo a opinião pessoal sobre o porquê, apesar de se ter 

tantas informações sendo divulgadas sobre a doença e as formas de preveni-la, via 

teve, rádio, agentes de saúde, existe ainda tanta resistência por parte das pessoas 

em participar efetivamente no combate desse problema, podendo também ser 

relatado se foi válido ou não a participação neste projeto e sobre a atuação do 

professor envolvido. Após o levantamento dos dados obtidos no questionário é 

possível a construção de gráfico com a participação do professor de Matemática.  

 

 

http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/


Questionário a ser aplicado durante a divulgação da  

Campanha 10 minutos contra a Dengue 

 

1- Tipo de moradia: (    ) casa  (     ) apartamento  (     ) outro 

 

2- Alguém da residência já teve dengue? (     ) sim  (     ) não  

Em caso afirmativo, quantas pessoas? _____________________________ 

 

3- Qual é o destino do lixo de sua residência?  

(     ) Enterrado     (     ) Terreno baldio   

(     ) Coleta pública  seletiva            (     ) Queimado    

(     ) Outro 

 

4- Dos itens abaixo, quais podem ser encontrados em sua residência?  

(     ) Pneus estocados   (     ) Caixa d’água   

(     ) Pratos de vasos de plantas  (     ) Calhas   

(     ) Tonéis sem tampa   (     ) Muro com cacos de vidro 

(     ) Vasos com plantas aquáticas  (     ) Garrafas vazias ao relento 

(     ) Latas vazias    (     ) Copos/embalagens plástica ao relento 

(     ) Aquário     (     ) Bromélias 

(     ) Tampinhas de garrafas  (     ) Outros  

  

5- Você recebe com frequência a visita dos agentes sanitários?  

(     ) Sim  (     ) Não   

Se a resposta for sim, com que frequência essas visitas acontecem? ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientações Metodológicas 

 

A produção deste Material Didático visa uma melhoria na qualidade de vida, 

que reflita um maior aprendizado por parte dos alunos com perspectivas de 

proporcionar mudanças de comportamento no que diz respeito aos cuidados 

individuais e coletivos com a saúde e o meio ambiente, priorizando a necessidade 

da redução e a eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da dengue. Visto 

que a Dengue é uma questão de saúde social muito significativa nos dias de hoje e 

se torna importante o combate a essa epidemia, para o controle e a prevenção da 

transmissão da doença.  

Nesse contexto, o professor pode proporcionar reflexões e ações para que os 

alunos, além de conhecer a real situação do problema em questão, percebam que 

cada um deve fazer a sua parte, não individual, mas coletivamente e de forma 

contínua.  

Este trabalho de mobilização à prevenção ao Dengue, além de ser aplicado 

nas escolas e nas casas das pessoas envolvidas no projeto, por se tratar de um 

problema sério de saúde, pode ser estendido, por exemplo, nos locais de trabalhos 

dos pais dos alunos e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para o 

município todo, principalmente a confecção de armadilhas para interromper o ciclo 

evolutivo do mosquito. 
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