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CONSCIÊNCIA SOBRE A DENGUE E FORMAS DE PREVENÇÃO 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Fundação Municipal de Saúde  

Professoras: Damaris Godoy Leite / fmspg.geps@gmail.com 

                       Sandra Regina da Silva / zoonosespgsms@gmail.com 

Série: Ensino Fundamental I 

Tema: Vamos acabar com a Dengue 

Tempo: 30 minutos 

Campo de experiência: Mundo natural e social: Investigação, relação, transformação e 

preservação.  

Datas: 17 e 24 de março 

Ano: 1º 

Link da aula: https://youtu.be/F4pIupmJ3O4 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

Trabalhar junto à comunidade escolar, visando conscientizá-la quanto à importância de prevenir 

as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, enfatizando principalmente a dengue, 

tendo em vista fornecer informações sobre a incidência dessa doença e do mosquito no 

município. 

 

Objetivos específicos: 

_ Diminuir o risco e a incidência da doença na comunidade por meio de hábitos e atitudes que 

ajude a acabar com a proliferação do mosquito; 

_ Conhecer, identificar aspectos e características do agente transmissor da dengue, 

chikungunya, febre amarela e zica vírus;  

https://youtu.be/F4pIupmJ3O4


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

Secretaria Municipal da Educação 
 

_ Reconhecer e eliminar possíveis criadouros do vetor da dengue;  

_ Alertar sobre os principais sintomas da dengue, bem como conhecer as formas de contagio, 

prevenção e tratamento; 

_ Desenvolver a cidadania, o pensamento crítico e aplicar os conhecimentos adquiridos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

1º passo: Apresentação dos professores; Acolhida e recepção aos alunos.  

2º passo: Atividade, desafio do dia e levantamento do conhecimento prévio dos alunos por meio 

de observação, análise e leitura de uma imagem que será apresentada em tela.  

 3º passo: Dinâmica local interativa: Na sua opinião, a imagem está correta? Sim ou não? Por 

quê? Pense! No final da aula conversamos.  

3º passo: Apresentação do teatro de fantoches com o tema: “Vamos acabar com a dengue”. 

4º passo: Retomar a história contada para incentivar a exploração, atenção e percepção de 

algumas sequências e pontos centrais. Diálogo com os personagens da história.  

5º passo: Explanação e alerta sobre as principais doenças transmitidas pelo vetor e os sintomas 

mais comuns da dengue e tratamento.  

6º passo: Fases e características específicas do mosquito Aedes Aegypti. 

7º passo: Prevenção. Demonstração por meio de objetos reais para identificação, compreensão 

e eliminação dos criadouros do vetor.  

8º passo: Atividade interativa para casa. Nesta atividade as crianças tentarão encontrar, 

identificar e fotografar criadouros e locais de deposição de ovos do mosquito Aedes Aegypti.  

9º passo: Desafio do dia: Retomar a imagem apresentada no inicio da aula e questionar: Na sua 

opinião, a imagem está correta? Sim ou não? Por quê?  

10º passo: A resposta do aluno e as fotografias deverão ser enviadas para o professor (a) que 

ficará responsável em realizar as avaliações dos objetivos propostos e intervenções necessárias.  

 

4. Referências Bibliográficas: 

Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Dengue. Disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/.  Acesso em: 15 de fev. 2021. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 

 

https://www.saude.pr.gov.br/
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5. ANEXOS  

 

1. TEATRO DE FANTOCHES: 

“VAMOS ACABAR COM A DENGUE” 

Agente: Olá pessoal. Meu nome é Mari sou agente de controle da Dengue.  

 

Aninha: Eu sou a Aninha e essa é a minha mamãe, a dona Maria. 

 

Pedrinho: Oi, eu sou o Pedrinho, amigo da Aninha. 

 
Médica: Eu sou a médica que vai cuidar da Aninha. 

 

Agente: E estamos todos aqui para apresentar um teatro sobre a Febre a Dengue. 

Um mosquito chamado Aedes Aegypti, ronda o bairro que Aninha e Pedrinho moram.  

Certo dia as crianças estavam brincando no quintal da casa de Aninha. 

 

Pedrinho: Nossa Aninha, como está sujo seu quintal. 

 

Aninha: Ah! Não ligue Pedrinho, vamos continuar brincando. Vamos brincar na balança! 

 

Pedrinho: Vamos! 

 

Agente: As crianças brincaram até tarde, Aninha nem percebeu que havia sido picada pelo 

mosquito.  

E passado alguns dias Pedrinho vai à casa de Aninha. 

 

Pedrinho: Aninha, vamos brincar? 

 

Aninha: Não posso Pedrinho, estou doente, minha mãe vai me levar ao médico. 

 

Pedrinho: Ah, então não podemos brincar. Tchau. 

 

Agente: Aninha e sua mãe vão até a unidade de saúde mais próxima para saber o que está 

acontecendo com Aninha. 

 

Medica: Bom dia dona Maria, o que aconteceu com a Aninha? 

 

Mãe: Bom dia doutora! Ela está com fraqueza, falta de apetite, dores de cabeça e no fundo dos 

olhos e apareceram algumas manchinhas vermelhas por todo corpinho dela. 

 

Médica: Nossa! Esses são os sintomas da Dengue. Aninha, você lembra-se de ter visto 

mosquitos rondando onde você brincou? O mosquito que transmite a Dengue é o Aedes Aegypti. 
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Ele preto com listas brancas, não produz sons e sua picada não dói e ele se desenvolve em água 

parada e limpa. 

 

Aninha: Ih, doutora, tinham mosquitos preto com listas brancas voando pelo quintal. Será que 

era o Aedes Aegypti? Será que ele me picou? 

 

Médica: Ah, deve ser Aninha. Vou pedir alguns exames para confirmar a doença.  

 

Agente: Aninha fez os exames e estavam voltando para casa e no caminho encontraram 

Pedrinho. 

 

Pedrinho: Oi Aninha, o que a médica falou que você tem? 

 

Aninha: Ai Pedrinho, meus exames deu que estou com Dengue, não posso brincar, dói muito o 

meu corpinho. 

 

Pedrinho: Nossa Aninha! Tomara que você melhore logo para podermos brincar. Tchau. 

 

Agente: Passado alguns dias, a agente da Dengue vai até a casa da Aninha. 

 

Agente: Bom dia, meu nome é Mari, sou da Secretaria de Saúde e faço o Controle e prevenção 

da Dengue, peço licença para olhar seu quintal. 

 

Mãe: Pode entrar! Você está sabendo que minha filha Aninha está com Dengue? 

 

Agente: Sim! Estou sabendo e é por isso que estamos trabalhando aqui no bairro, para eliminar 

os focos do mosquito e precisamos tomar alguns cuidados em casa, a senhora sabe quais são? 

 

Mãe: Não sei muito moça, você pode me explicar? 

 

Agente: Posso sim! Devemos deixar as garrafas viradas todas de boca para baixo. 

A senhora tem vasos de plantas em casa? 

 

Mãe: Tenho sim, o que devo fazer? 

 

Agente: Nos vasos de plantas devemos colocar areia no pratinho, pois a areia absorve a água, 

ou retirar os pratinhos dos vasos. Nossa estou vendo muitos pneus com água em seu quintal, 

dos pneus devemos retirar toda água e deixa-los em local coberto. 

As caixas de água devem ser bem tampadas e devemos observar as calhas e retirar todas as 

folhas que encontrarmos nelas. 

 

Aninha: Moça, e a água do totó? 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

Secretaria Municipal da Educação 
 

Agente: Muito bem Aninha, as vasilhas dos animais devem ser lavadas uma vez por semana e 

a água trocada todos os dias. 

E sempre que chover pessoal, devemos virar todos os potes e latas que encontrarmos e colocar 

em sacos plásticos bem amarrados. 

 

Agente: Vocês sabiam que é a fêmea do mosquito quem deposita os ovos em água parada e 

limpa, os ovos se transformam em larvas, e com cinco a sete dias, temos o mosquito Aedes 

Aegypti e é a fêmea do mosquito que transmite a doença, pois ela necessita do sangue para 

alimentar os seus ovos. 

 

Mãe: Puxa, como é importante o trabalho de vocês, pois com ele aprendemos a combater e a 

nos prevenir contra essa doença tão dolorosa que é a Dengue. 

 

Agente: A Dengue é doença que pode até levar a morte, por isso, é importante tomar esses 

cuidados em casa.  

E se vocês tiverem os sintomas, dor de cabeça e no fundo dos olhos, febre alta, fraqueza e 

manchas vermelhas na pele, devem fazer como a Aninha procurar a Unidade de Saúde mais 

próxima e fazer os exames, é importante também pessoal, vocês receberem bem os nossos 

agentes.  

E não esqueçam a Dengue se combate todo dia.  Até logo senhora e melhoras para Aninha! 

 

Mãe: Até logo! Obrigada! 

 

Médica: E agora, que já se passaram alguns dias, será que a Aninha fez o tratamento certino da 

Dengue? Será que ela repousou, tomou bastante líquido, soro caseiro, hidratou-se bem? Vamos 

ver se a Aninha melhorou da Dengue, pessoal? 

 

Aninha: Olhem só pessoal eu melhorei da Dengue, fiz o tratamento certinho e agora, já posso 

brincar, estou tão feliz, agora cantem uma musiquinha comigo: 

 

 

Música 1 

SAMBA LELÊ TÁ DOENTE 
TÁ COM UMA DORZINHA DANADA 
FOI O MOSQUITO DA DENGUE 
QUE DEU UMA BAITA PICADA 
SAMBA, SAMBA, SAMBA LELÊ 
JOGA ESSA AGUA PARADA PRA LÁ 
SAMBA, SAMBA, SAMBA LELÊ 
JOGA ESSA AGUA PARADA PRA LÁ 
 
 
2. Observação, análise e leitura de uma imagem: 
 
Figura 1 - Casa com criadouros de mosquitos (colorida) 
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Imagem: Thinkstock 
FONTE: https://noticias.uol.com.br/ (2013) 

 

Figura 2 - Casa com criadouros de mosquitos (preto e branco) 

 

 FONTE: Adaptado de https://notícias.uol.com.br/ (2013) 

https://noticias.uol.com.br/

