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Tendo em vista a epidemia de várias doenças causadas pelo Aedes aegypti em 

muitas cidades do Brasil, desenvolveram-se palestras sobre o tema para os alunos do 6º e 

7º anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Vila Velha, Palmeira das Missões – 

RS, com o apoio do grupo de bolsistas da CAPES pelo PIBID, Biologia da UFSM – 

Campus Palmeira das Missões – RS. A atividade foi realizada em abril de 2016 e buscou 

sensibilizar os alunos sobre a importância do combate ao mosquito, assim como a 

conscientização do risco que as doenças transmitidas pelo mosquito podem causar ao ser 

humano. Na realização das palestras foi utilizado datashow e notebook, através da 

exposição de slides sobre o tema discutido. Nas palestras foram explanadas as diferenças 

entre o Aedes aegypti e o mosquito comum. Também foi explicado aos educandos sobre as 

doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, febre zika, febre chichungunha e os 

sintomas de cada uma delas. Também foram abordadas informações sobre como o 

mosquito chegou até o Brasil e a origem do nome Aedes aegypti. Por fim, foram 

explanadas algumas curiosidades sobre o mosquito. Após a conclusão das palestras, os 

alunos puderam pedir suas dúvidas sobre o tema discutido. Os educandos com as palestras 

desenvolveram uma melhor aprendizagem sobre o assunto, bem como conscientização 

sobre a importância do combate ao mosquito para prevenir uma possível doença 

transmitida pelo mesmo. 

 

 


