MultiRio com as escolas no
combate ao Aedes
Olá, Professor(a)!
Conforme Circular EEL/SUBE/CED nº 002, de 31 de janeiro de 2017, que orienta sobre a
Campanha AQUI MOSQUITO NÃO SE CRIA, todas as escolas desenvolverão, no dia 7 de
fevereiro, uma atividade a partir de um produto da MultiRio sobre o tema das arboviroses.
Para facilitar o seu planejamento, já havíamos organizado a Coletânea Detona Aedes,
onde você encontra campanhas, jogos, quadrinhos, programas, artigos, reportagens e
aplicativo sobre o tema.
A seguir, apresentamos produtos com algumas sugestões de utilização e
desdobramentos na sala de aula, que podem ser usados integral ou parcialmente. A
designação de faixa etária e o ano de escolaridade são apenas indicativos. Certamente,
você verá muitas outras possibilidades, de acordo com a especificidade da sua turma.
Estamos juntos com você no combate ao Aedes!
Envie para nós o relato e/ou registro da sua atividade!
Bom trabalho!!!

1 – CAMPANHAS (vídeos)
Produto: Aedes Esporte
Descrição: composta por 6 (seis) episódios com
aproximadamente 30” cada, em formato animação,
simula um jogo de futebol entre o Time da Cidadania
e o do Aedes. Aborda ações preventivas dentro e
fora de casa, bem como os sintomas da dengue.
Objetivos: sensibilizar e desenvolver ações
preventivas e de mobilização dos alunos para o
combate aos criadouros do mosquito Aedes, na
escola, em suas casas e na comunidade.

Propaganda é
um gênero textual
dissertativo-expositivo
com o objetivo de
propagar informações,
buscando atingir,
sensibilizar e influenciar
o leitor/espectador.

Faixa etária: 8 a 11 anos.
Ano de escolaridade: 3º, 4º e 5º anos.
Sugestão de uso: escolha um episódio para iniciar a reflexão sobre o tema.
Contextualize com o que vocês já discutiram anteriormente a partir de outros materiais,
como a “carta” apresentada no dia anterior. Chame a atenção para as diferenças entre
os dois gêneros de texto, apesar de terem o mesmo objetivo: mobilizar a comunidade
para o combate ao Aedes. Assista a outros episódios, peça que destaquem os possíveis
criadouros e os cuidados que precisamos ter. Construa uma tabela com os criadouros e
as respectivas ações, a partir dos episódios. Acrescente outros criadouros identificados
pelos alunos, principalmente os pouco abordados, como as piscinas, de qualquer tipo.
Essa tabela pode ser uma construção individual ou coletiva e pode ser também o ponto
de partida para outras atividades ao longo da semana/mês.
Produto: Não Deixe o Aedes Pegar Você de Surpresa
Descrição: composta por 9 (nove) episódios de aproximadamente 30” cada, em formato
de animação, promove o combate ao mosquito Aedes e à transmissão das doenças
dengue, zika e chikungunya.
Atividade A
Objetivos: mobilizar os conhecimentos prévios sobre o tema e desenvolver a oralidade,
integrando diferentes áreas do conhecimento e articulando a linguagem oral/plástica/
escrita, tendo como finalidade um trabalho de conscientização, prevenção e combate ao
mosquito Aedes.
Faixa etária: 7 a 9 anos.
Ano de escolaridade: 1º ao 3º ano.
Sugestão de uso: identifique, por meio de conversas, o que os alunos conhecem
sobre o mosquito Aedes e as doenças dengue, zika e chikungunya. Assista a alguns
episódios da campanha, percebendo os criadouros e as ações para evitar o nascimento
do mosquito e o tipo de linguagem utilizada (slogan). Apresente aos alunos a imagem do
ciclo do mosquito para que percebam a importância de se acabar com os criadouros.
Proponha que construam uma “campanha” de conscientização dos alunos menores e de
suas próprias famílias, criando um slogan que será o mote de toda a produção. Incentive a
criação de vários slogans e promova uma eleição para a escolha do slogan da campanha.
A partir do slogan escolhido, proponha que ilustrem cartazes sobre a campanha para
serem apresentados a alunos de outras turmas e a suas famílias. Caso a turma tenha
dificuldade de criar um slogan, utilize os das campanhas Não deixe o mosquito nascer
ou Aqui mosquito não se cria. Os cartazes podem ficar afixados nos murais da sala e/
ou escola. Todo o material produzido poderá ser utilizado em outras atividades ao longo da
semana.
Atividade B
Objetivo: promover o protagonismo de adolescentes no combate ao mosquito Aedes.
Faixa etária: a partir dos 11 anos.
Ano de escolaridade: 6º ao 9º ano e Peja.

Sugestão de uso: após assistirem aos episódios e discutirem sobre os criadouros e as
arboviroses, planeje uma feira de ciências com o tema Não deixe o Aedes te pegar de
surpresa, com maquetes e cartazes explicativos das doenças transmitidas pelo Aedes e
formas de eliminação dos focos. Organize o “checklist” da escola, com a verificação dos
focos. Veja a sugestão do cartaz para o acompanhamento das ações.
Produto: Pra Dengue Sambar
Descrição: animação em ritmo de samba, com a participação de funcionários da
Comlurb, com duração de aproximadamente 1’20”.
Objetivo: mobilizar professores, funcionários, pais e alunos em ações de combate e
eliminação dos focos do mosquito Aedes.
Faixa etária: todas.
Ano de escolaridade: todos.
Sugestões de uso: apresente a campanha e trabalhe a letra da música, destacando
o que leva à proliferação do mosquito Aedes. Para as crianças que ainda não sabem
ler ou ainda não possuem fluência na leitura, chame atenção para a legenda “animada”,
que possibilita perceberem a direção da leitura (esquerda para direita) e estabelecerem a
relação leitura/escrita. Proponha a montagem de um desfile de bloco carnavalesco com o
samba, no entorno da escola, que pode ser só de uma turma ou envolver toda a escola,
com a criação de alas e confecção de alegorias relacionadas ao tema, com ênfase na
prevenção e eliminação dos focos do mosquito. Pode-se também propor a produção de
uma paródia sobre o tema.
Montagem de teatro de varas pelos alunos, para apresentação, às turmas de Educação
Infantil, do mosquito (seu ciclo vital), das doenças transmitidas (dengue, zika e
chikungunya), das formas de prevenção e da eliminação dos criadouros.
Produto: Combate ao Aedes
Descrição: composta por 3 (três) episódios com aproximadamente 1’, promove
o combate ao mosquito Aedes, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com
apresentação de Marcus Vinícius Ferreira, coordenador de Vigilância Ambiental em Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde.
Objetivo: ampliar as informações sobre os focos do Aedes e as doenças causadas
por ele; identificar as condições de salubridade do entorno; e empoderar os alunos na
parceria com o poder público para o combate a esse mosquito.
Faixa etária: a partir de 11 anos.
Ano de escolaridade: 7º ao 9º ano e Peja.
Sugestão de uso: apresente e discuta os vídeos, dando ênfase aos criadouros pouco
difundidos, como aquários, buracos na parede, piscinas de plástico, fibra ou alvenaria
etc. Articule as informações das campanhas com outras apresentadas anteriormente.
Identifique, na escola e no entorno, quais os possíveis criadouros. Faça uma lista com
os criadouros e as respectivas ações necessárias para eliminação das larvas. Elabore
folhetos/cartazes para conscientização da comunidade escolar. Pesquise os sintomas
das doenças dengue, zika e chikungunya e confeccione um quadro comparativo entre

elas. Elabore, com os alunos, o roteiro de uma pequena pesquisa junto aos moradores
próximos de suas casas sobre casos das doenças e o impacto na vida dos doentes.
Não deixe de discutir questões relacionadas às sequelas e aos prejuízos causados
aos doentes. É uma boa oportunidade de criar um gráfico, identificando qual a doença
prevalente em determinado bairro/comunidade.
Organize o “checklist” da escola, com a verificação dos focos. Veja a sugestão do
cartaz para o acompanhamento das ações.

2 - JOGOS
Produto: Jogo da Dengue/tabuleiro
Descrição: o jogo oferece dicas sobre limpeza
e eliminação de focos do mosquito, em casa, na
escola ou no local de trabalho. Tabuleiro, peões
coloridos, prismas e cartas de tarefas, perguntas e
proteção aguçam a curiosidade.
Objetivos: chamar atenção para os criadouros
do Aedes, estimular a criatividade, desenvolver
a consciência crítica no combate ao mosquito e
estimular a produção textual, com ludicidade.
Faixa etária: 10 a 15 anos.

Jogar faz parte da
natureza humana
e propicia o
desenvolvimento
de habilidades e a
consolidação de
conhecimentos de forma
lúdica. Por isso, cabe
à escola criar tempos
e espaços para que as
crianças possam jogar.

Ano de escolaridade: 4º ao 9º ano.
Sugestão de uso: antes de montar o jogo, estimule a pesquisa em sites (Fiocruz,
Ciência Hoje, Seara da Ciência etc.) sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
e o ciclo de vida do inseto. Divida a turma em grupos e monte o tabuleiro do jogo, na
sala, no pátio ou na quadra da escola, organizando campeonato. Após os alunos jogarem
e, consequentemente, obtiverem várias informações sobre o Aedes e seus criadouros,
proponha que elaborem impressos (folhetos ou cartazes) explicativos sobre os perigos
desse mosquito.
Produto: Detona Aedes
Descrição: com jogabilidade em estilo point’n’click (apontar e clicar), apresenta quatro
fases, nas quais o jogador deve, prioritariamente, acabar com os focos da doença e
eliminar os mosquitos. Pode ser usado no computador, tablet e celular.
Objetivo: identificar medidas de prevenção à proliferação do Aedes aegypti.
Faixa etária: 8 a 10 anos.
Ano de escolaridade: 4º ao 6º ano.
Sugestão de uso: após passarem pelas quatro fases do jogo (locais diferentes),
proponha que os alunos identifiquem, na escola, quais os possíveis criadouros e as ações
que devem acontecer.
Organize o “checklist” da escola, com a verificação dos focos. Veja a sugestão do
cartaz para o acompanhamento das ações.

3 - QUADRINHOS
Produto: Tagarela: Xô, Aedes!
Descrição: de forma descontraída, a tirinha
aborda o assunto e dá dicas de combate ao vetor.
Atividade A
Objetivo: mobilizar as crianças para a luta contra
o Aedes.
Faixa etária: 5 a 8 anos.
Ano de escolaridade: Educação Infantil ao 3º ano.

A história em quadrinhos
é um gênero textual
narrativo cujo enredo
é apresentado em
pequenos quadros,
geralmente por meio de
diálogos diretos entre
seus personagens, na
maioria das vezes com
humor. Por ser um texto
curto, desenvolve a
capacidade de síntese.

Sugestão de uso: apresente a tirinha e proponha a
leitura para as crianças, inclusive para as que ainda
não dominam o código escrito, solicitando que antecipem o texto das ações necessárias
a partir das imagens. Discuta com elas as ações necessárias para o combate ao Aedes.
Distribua folhas já com os desenhos impressos e peça que preencham o balão (formem
frases), de acordo com o tema central de combate ao mosquito Aedes. Além da tirinha,
pode-se aproveitar os desenhos da “carta” para trabalhar outras ações.
Atividade B
Objetivos: desenvolver a observação. Compreender a importância do registro das
imagens observadas para uso em cartazes e outras formas de anúncio ou alerta.
Incentivar o combate ao Aedes por meio da produção de avisos e alertas.
Faixa etária: 10 e 11 anos.
Ano de escolaridade: 6º ano.
Sugestão de uso: a partir da leitura da tirinha e da carta enviada pela SMEEL, realize
uma aula-passeio nos arredores da escola para identificar possíveis criadouros do
mosquito Aedes. Em seguida, produza cartazes ou folhetos com avisos e alertas para uso
na escola, em casa e nos locais de possíveis criadouros identificados na aula-passeio.
Escreva carta/e-mail às autoridades locais de Saúde e Saneamento (1746) para que
eliminem os focos identificados. Organize uma mostra de cartazes com o desenvolvimento
das ações “antes e depois”.
Produto: Entre Jovens - Fora, Aedes
Descrição: de forma descontraída, a tirinha aborda o assunto e dá dicas de combate
ao vetor.
Atividade A
Objetivos: estimular a criatividade, desenvolver a consciência crítica no combate ao
mosquito Aedes e estimular a produção textual.
Faixa etária: 11 e 12 anos.
Ano de escolaridade: 6º e 7º anos.
Sugestão de uso: produza outras tirinhas para, de forma bem-humorada, conscientizar
os colegas sobre o combate ao Aedes. Vamos fazer uma HQ?

- Primeiro passo: pensar em uma situação.
- Segundo passo: definir cenas, criar personagens e diálogos.
- Terceiro passo: esse é o momento de produzir a história em quadrinhos, ou seja,
dividi-la em sequência de quadro e ações.
Atividade B
Objetivos: incentivar o envolvimento dos adolescentes em ações de combate ao Aedes
e promover a produção de texto com função social.
Faixa etária: 12 a 15 anos.
Ano de escolaridade: 7º e 8º anos.
Sugestão de uso: a partir da leitura da tirinha, elabore HQs e tirinhas, por exemplo,
sobre o ciclo de vida do mosquito e como eliminar e prevenir focos do Aedes. Investigue
com os alunos o sentido da frase do último quadrinho: Que falta de hospitalidade!
Proponha que, em duplas, os alunos criem uma nova versão de uma tirinha sobre Fora,
Aedes!

4 - REPORTAGENS
Produto: Seis criadouros mais comuns
do mosquito Aedes
Descrição: artigo apresentando os criadouros
mais comuns a partir do Levantamento de
Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa),
realizado entre os dias 1º e 7 de janeiro.

Reportagem é um texto
dissertativo do gênero
jornalístico , que tem
como finalidade informar e
levar ao leitor os fatos de
maneira clara e objetiva.

Objetivo: desenvolver a leitura e a escrita a
partir de diferentes gêneros de texto.
Faixa etária: 11 a 15 anos.
Ano de escolaridade: 6º ao 9º ano.
Sugestão de uso: após a leitura do texto, incentive os alunos a pesquisar sobre o LIRAa
no município e no seu bairro. Solicite que investiguem e avaliem, em sua comunidade,
as condições dos locais que favorecem o surgimento de focos do mosquito Aedes,
apresentando o resultado para análise crítica e tomada de decisões. Proponha que
confeccionem panfletos sobre os cuidados que devemos ter para prevenir as arboviroses.
Construa com a turma uma dramatização sobre situações cotidianas que valorizem os
cuidados que devem ser utilizados no combate a dengue, zika e chikungunya para ser
apresentada às outras turmas, principalmente para os mais novos.
Produto: Mobilização das escolas da Rede contra o Aedes
Descrição: reportagem apresentando algumas atividades desenvolvidas pelas escolas,
em 2016, como forma de mobilização da comunidade escolar.
Objetivos da atividade: estimular a criatividade, desenvolver a consciência crítica no
combate ao Aedes e estimular a produção textual.

Faixa etária: 13 a 15 anos.
Ano de escolaridade: 8º e 9º ano.
Sugestão de uso: proponha que organizem uma campanha publicitária, para alunos e
comunidade, com foco no combate ao Aedes, enfatizando as medidas de prevenção e
eliminação dos focos e as principais características (sintomas, cuidados e consequências)
das doenças transmitidas pelo mosquito. Sugira que produzam folder, música, jingles,
telejornal, jornal mural (na turma e na escola).

5 - WEB RÁDIO
Produto: Atitude Consciente
Descrição: no formato de entrevista, o programa
tem por objetivo contribuir para a sensibilização e
a mudança de atitude da população em relação a
importantes questões socioambientais.
Objetivo: ampliar o conhecimento dos alunos
sobre as formas de prevenção e tratamento das
arboviroses.

Toda a programação da
Web Rádio pode compor a
programação das Rádios
Escolares. Basta acessar:
http://multirio.rj.gov.br/
webradio

Faixa etária: 11 a 15 anos.
Ano de escolaridade: 6º ao 9º ano.
Sugestão de uso: desenvolver com os alunos um programa de entrevistas, no qual
estudantes, professores e integrantes da comunidade escolar possam falar de suas
experiências no combate ao mosquito Aedes em suas casas. Que tal convidar os parceiros
das secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos?

