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Cara Professora, Caro Professor 

     A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF,
reafirma seu compromisso social com a qualidade da educação no sistema
de ensino do Distrito Federal, e com o intuito de garantir que o Currículo
continue a serviço da população, recomenda aos gestores, supervisores,
coordenadores, professores e estudantes a inserção de atividades
pedagógicas que contribuam para a mobilização permanente contra a
Dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes.
     No âmbito da SEEDF, a ação de Combate ao Aedes aegypti fornece
orientações para subsidiar o trabalho pedagógico para a promoção da saúde
e prevenção de agravos relacionados à Dengue, a Chikungunya e ao Zika
vírus, assim como para contemplar a temática “Água e Saúde”, na
perspectiva de sensibilização da coletividade sobre as questões
socioambientais.       
    Cabe ainda destacar a estreita relação desta temática com a gestão
adequada dos resíduos sólidos, pois um dos problemas principais se
relacionam ao descarte de forma incorreta destes materiais que cumulam
água e, consequentemente, criam criadouros do mosquito.
       Este boletim reúne  algumas ações feitas em nossas unidades escolares
por estudantes de todos os anos e séries. Aproveitamos para, também,
apresentar sugestões de atividades que podem ser realizadas ao longo do
período de estudos.
     Trata-se de um informativo com a missão de compartilhar práticas
exitosas em nossa rede e divulgar ideias simples e eficazes. 
          Aproveite a leitura. Inspire-se. Realize. Divulgue.
   

           
 



 
 
O mosquito é perigoso
A dengue pode matar.
Em vinte e nove de maio
É importante trabalhar.
Conforme está previsto
No calendário escolar.
 
Todos contra a dengue
O dia letivo temático.
Nessa importante data
Um tema paradidádico.
Reduzir a transmissão
Discutir o que é prático.
 
O Aedes aegypti
Da dengue é o transmissor.
Se desenvolve na água
Quase sempre limpa sem cor.
A fêmea pica os humanos
Causando aí o terror.
 
Trabalho colaborativo
De combate permanente.
Na construção de estratégias
Com mudanças bem à frente.
Pois combater os contágios
É um dever permanente.
          
 

O Distrito Federal
Com aumento expressivo.
De casos de Dengue
Número significativo.
Na última década
Há um cenário incisivo.
 
O trabalho pedagógico
No dia letivo citado.
Com os profissionais
Da educação lotado.
Em cada Instituição
Com o tema trabalhado.
 
Momento é fundamental
Rumo a coletividade.
O tema deve envolver
Toda a comunidade.
Para trabalhar com êxito
É grande oportunidade.
 
É necessário fazer
Grande mobilização.
De toda comunidade
Com muita divulgação.
E cada agente envolvido
Ter conscientização.
 

(TEIXEIRA et al, 2012).
Raimundo Nonato Sobrinho

Orientador Educacional
e Poeta Cordelista

Poesia em Cordel
Dia Letivo Temático - Todos Contra a Dengue.



    Aconteceu?! "Virou manchete..." Dia letivo temático.
 

#pe rdeuaedes#pe rdeuaedes#pe rdeuaedes
#educad f#educad f#educad f

      No dia 29 de maio de 2021,
foram realizadas diversas ações e
estratégias de conscientização no
enfrentamento à proliferação do
Aedes aegypti. 
      O dia letivo temático "Todos
contra a Dengue" ficou marcado pela
criatividade, variedade de formatos e
quantidade de informação. 
    As escolas divulgaram seus
trabalhos e projetos por meio das
plataformas digitais. 

    A mobilização da comunidade
escolar e a divulgação das atividades 
 continuam. 
      Além de cliques  e likes, as histórias
e vídeos, continuam inspirando
professores, estudantes e familiares
que podem reproduzir práticas e
trabalhos que são comuns em algumas
escolas e não eram conhecidos em
outras. Compartilhar, informar, proteger
marcaram esse dia letivo temático.
       Para conferir o que aconteceu e o
que está acontecendo nas escolas
como ações que contribuem para a
contenção do Vetor Aedes aegypti, siga
a #perdeuaedes e #educadf.
  

     



      Com base em acontecimentos do dia a dia, a SEEDF concebeu a
elaboração desta Orientação Pedagógica, para que atinja a comunidade
escolar e vá além dos muros da escola, visando sensibilizar sobre a
importância dos cuidados com a saúde, a preservação do meio ambiente e
prevenção e combate ao Aedes aegypti. Sugere-se, assim, a realização de
atividades e projetos interdisciplinares de forma permanente uma vez que
ajudam a “desenvolver o letramento pleno porque expõem os estudantes a
vários tipos de textos em vários tipos de eventos, ou a várias formas de ler
um mesmo texto, dando oportunidades para se vivenciarem a várias práticas
de forma colaborativa e com a ajuda de alguém já familiarizado com elas”. 

(KLEIMAN, 1999, p.99)
 

       Destaca-se a importância de um trabalho integrado à vida social,
levando os estudantes das diferentes etapas e modalidades da educação
básica a participarem da vida da comunidade como sujeitos ativos e
parceiros.
           Ao realizar as atividades e/ou projetos com sua turma, é fundamental
não perder de vista alguns pontos para otimizar e complementar o trabalho
proposto nas ações de Combate ao Aedes aegypti. 

 

E continuamos...

https://br.freepik.com/



 
 

      Professor, você tem autonomia para decidir o trajeto que
vai fazer, construir e reconstruir o percurso de seu trabalho
pedagógico de acordo com os interesses e necessidades de
seus estudantes. 
  A seguir alguns percursos formativos para o
desenvolvimento da(s) atividade(s) escolhida(s).
       

Conhecer o grupo com o qual se trabalha: seus
conhecimentos prévios, aspirações, contexto social, faixa
etária etc;
Levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes
relacionados às práticas acerca do tema por meio de uma
roda de conversa;
Desenvolver estratégias gerais para promover a motivação e
a adesão dos estudantes as ações (atividades e projetos);
Investigação sobre as possibilidades de integração das
atividades, dos projetos e concursos propostos nas ações
permanentes com as diferentes disciplinas;
Definição do tratamento a ser dado ao tema envolvido na
prática;
Levantamento de recursos didáticos necessários ao
desenvolvimento das atividades, projetos e concursos
previstos nas ações de Combate ao Aedes aegypti.

  Passo a Passo 

... em atividade



 
      Seguem algumas sugestões de atividades e estratégias que poderão ser
desenvolvidas pelas equipes pedagógicas, para o combate ao Aedes,
promoção da saúde e prevenção aos agravos. Evidenciamos que estas ações
devem ter caráter permanente nas unidades de ensino. 
      

Indicar momentos para fazer a leitura de notícias, artigos, gibis, revistas,
entre outros materiais. Após a leitura os professores podem propor rodas
de debates sobre o tema e buscarem proposições e propostas para
combater a proliferação do mosquito.

Utilização e elaboração de folder informativo contendo, fases de
desenvolvimento do mosquito, locais favoráveis para sua proliferação,
principais sintomas das doenças transmitidas,entre outros.

  Pesquisa e leitura de textos informativos

Criação e utilização de Folder

      http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/Folder-Checklist-v7.pdf
 

http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/pecasgraficas/V02-
Cartaz_Simtomas_64x46cm-2019.pdf

Fica a dica...

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/Folder-Checklist-v7.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/pecasgraficas/V02-Cartaz_Simtomas_64x46cm-2019.pdf


Atividades lúdicas como a paródia, constitui-se numa importante
ferramenta para o desenvolvimento de conteúdos, inclusive a
sensibilização de temas emergentes, pois criam condições necessárias a
aprendizagem, ao apresentar-se de forma dinâmica no trato de
determinados conteúdos em sala de aula. Os professores podem utilizar
essa estratégia para dinamizar e sensibilizar os estudantes.

Realizar concursos entre os estudantes tendo como o objetivo estimular
a criatividade, enriquecer o projeto pedagógico da escola, estimular a
reflexão ao tema, bem como, diversificar a prática pedagógica por meio
do estímulo à criação de recursos audiovisuais se torna uma estratégia
relevante em contextos pedagógicos. Neste contexto, os docentes
podem utilizar concursos para mobilizar e sensibilizar os estudantes. 

Esta atividade é uma espécie de julgamento, em que teremos estudantes
atuando na defesa e na acusação de um determinado caso. O docente
selecionará um aluno para ser juiz, outro para atuar como escrivão e
aqueles que serão os jurados. Essa ação é dinâmica e promove o
entusiasmo dos estudantes para a abordagem da temática. 

Paródias

https://www.youtube.com/watchv=wgkIq05psK4&list=RDQMhx4Wx_4WtKs&index=3

Concurso de desenhos, textos, vídeos e fotografias

 

 

Júri simulado
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wgkIq05psK4&list=RDQMhx4Wx_4WtKs&index=3


Imagem de Darkmoon_Art por Pixabay 

      A maior parte dos focos do mosquito estão nos domicílios. As medidas
preventivas envolvem cuidados simples:

    • Armazene o lixo de casa em sacos plásticos bem fechados, e também
mantenha a lixeira tampada;
    • Mantenha tonéis e barris de água bem tampadas;
    • Esticar bem as lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos;
    • Limpe a calha com regularidade, eliminando folhas e qualquer material
que possa impedir a água de correr. Quando a calha está entupida, a água
se acumula e pode virar um criadouro do Aedes aegypti;
    • Não deixe os vasos das plantas com água parada; para evitar, basta
encher os pratos com areia até a borda;
    • Se tem plantas aquáticas em casa, dedique um tempo pelo menos uma
vez na semana para trocar a água e lavar o vaso com escova, água e
sabão;
    • Qualquer recipiente que possa acumular água deve ser armazenado
virados para baixo, como garrafas e outros materiais;
    • Acondicionar os pneus em locais cobertos;
    • Fechar bem os sacos de lixo e deixar fora do alcance de animais;
    • Já verificou se a sua caixa d’água está bem fechada? Quando aberta,
ela pode virar uma verdadeira “maternidade” para o mosquito transmissor
da dengue;
    • Não deixe água acumulada sobre as lajes. Mantenha-as sempre secas;
    • Limpar bandeja do ar-condicionado para evitar acúmulo de água;
    • Checar o acúmulo de água em outros objetos.

Lembre-se!



      O "Boletim Informativo Todos contra a Dengue" quer conhecer a sua
experiência e trabalhos de combate ao Vetor Aedes aegypti e deseja
compartilhar mais ações para inspirar, informar e mobilizar um número
ainda maior de membros da comunidade escolar.
    

    Envie textos, fotos, vídeos para a Gerência de Educação Ambiental,
Patrimonial. Língua Estrangeira e Arte-Educação - GEAPLA pelo e-mail:
geapla.deint@edu.se.df.gov.br
 
      Nos próximos meses, as histórias e experiências das nossas escolas
no combate ao vetor Aedes aegypti  estarão apresentadas também por
aqui.

                                  #perdeuaedes #educadf

Referências:
    KLEIMAN, A.; MORAES, S.E. Leitura e Interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos da
escola. Campinas: Mercado de Letras, 1999.
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