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Percebendo a problemática causada pelo mosquito Aedes aegypti em nosso país, faz-se 

necessário que todos os setores de nossa sociedade, em especial as universidades e escolas, 

divulguem conhecimento e exemplifiquem a importância de cada um fazer sua parte para 

mudar essa situação, principalmente em comunidades carentes e menos esclarecidas. Com 

essa visão, o grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas Iniciação à Docência 

da Escola Estadual de Ensino Médio Venina Palma, de Palmeira das Missões, RS, 

organizou um evento de informação e combate ao mosquito Aedes aegypti.  Para tanto, 

foram mobilizados todos os alunos da escola, desde as séries iniciais do ensino 

fundamental até o ensino médio, sendo que a escola conta com 800 alunos. Além desses, 

também participaram do evento, professores, direção, funcionários e agentes de campo da 

Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária do município. Cada turma ficou encarregada de 

realizar uma atividade lúdica, de informação sobre as características diagnósticas do 

mosquito, formas de prevenção e combate, bem como, sobre os sintomas das doenças 

causadas. Além disso, foi realizada uma caminhada para coleta de lixo em torno da escola 

e distribuição de fôlderes à comunidade escolar, enfatizando a importância social de 

combater possíveis criadouros do mosquito em suas casas e pátios vizinhos abandonados. 

Foram realizadas apresentações de músicas, paródias, cartazes, eslaides e vídeos sobre os 

variados assuntos relacionados ao mosquito. Depois do evento, observou-se que a escola 

foi conservada mais limpa e um maior cuidado dos alunos em não deixar água parada. O 

sucesso do evento é atribuído à participação entusiasmada de todos os membros da escola e 

contribuiu para a divulgação de projetos de extensão com a comunidade que, por meio da 

interdisciplinaridade, mais uma vez, propiciou formas diferenciadas de ensinar e aprender. 

Dessa forma, ações de conscientização de toda a comunidade escolar proporcionam a 

construção de um ambiente mais saudável para todos. 


