
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 
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CONVERSANDO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE COM OS ALUNOS DO 

QUARTO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ARMIDA FRARE 

GRACIA, EM PONTA GROSSA, PR – UMA SÉRIE DE OFICINAS 
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Cristina Lúcia Sant’Ana Costa Ayub (Professora, clscayub@uepg.com.br) 2 

Sílvia Andreia Parizattie (Professora, silparizotto@hotmail.com)3 

 

Resumo: A pedido da direção da Escola Municipal Professora Arminda Frare Gracia, de Ponta Grossa, a equipe 

do Projeto de Extensão Recursos didáticos em Ciências Morfológicas da UEPG foi solicitada, por conta da 

constatação, pelos alunos de uma das turmas do quarto ano da alta incidência de mosquitos, dentre eles o 

mosquito da dengue. Os jovens desta turma estavam indagando muito a respeito de como é o mosquito da 

dengue? Trabalhou-se, em uma série de oficinas, as questões morfológicas e biológicas sobre o Aedes com os 

alunos da turma, utilizando-se para tal recursos didáticos como aulas expositivas, construção de maquetes do 

animal adulto e sobre o ciclo de vida do mesmo e atividades como panfletagens, o que levou a grande integração 

da escola e envolvimento nas ações de prevenção a disseminação do mosquito da dengue no local. O projeto 

ganhou dimensão na escola e os alunos trabalham no momento em um livro sobre todo o trabalho efetivado e no 

planejamento de novas atividades em conjunto com o nosso projeto de extensão. 

Palavras-chave: Ação Extensionista na Escola. Recursos Didáticos. Mosquito da Dengue. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Laboratório de Recursos Didáticos em Ciências Morfológicas 
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PÚBLICO-ALVO  

Alunos, na faixa etária de oito a nove anos de idade, cursando o quarto ano do 

Ensino Fundamental - Séries iniciais, na Escola Municipal Professora Armida Frare Gracia, 

de Ponta Grossa, PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escola Municipal Professora Armida Frare Gracia, Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

A pedido da direção da Escola Municipal Professora Arminda Frare Gracia, de 

Ponta Grossa, a equipe do Projeto de Extensão ‘’Recursos didáticos em Ciências 

Morfológicas’’ da UEPG foi requisitada, por conta de uma problemática que ocorre no local 

que seria a alta incidência de mosquitos, dentre eles o mosquito da dengue, o que chamou a 

atenção dos alunos de uma das turmas do quarto ano da referida escola. Os alunos desta turma 

estavam indagando muito a respeito de: como é o mosquito da dengue? Estes mosquitos que 

apareceram na escola são o Aedes? Qual a diferença estrutural e de hábitos do mosquito da 

dengue e o pernilongo comum? Porque, no decorrer do ciclo de vida do mosquito existe uma 

fase em que ainda não há asas no animal? Assim como outras tantas e interessantes questões a 

responder. A Profa. Sílvia Andreia Parizattie, resolveu desenvolver um projeto com a turma e, 

em conjunto com direção da escola, nos convidou a trabalhar as questões morfológicas e 

biológicas sobre o Aedes com as crianças da turma. Assim surge o projeto de evento 

‘’Conversando sobre o mosquito da dengue’’ com os alunos da quarta série da Escola 

Municipal Professora Armida Frare Garcia, em Ponta Grossa, PR, com o objetivo de trabalhar 

as questões envolvendo a morfologia, o ciclo de vida e a biologia do mosquito Aedes, com a 

referida turma. O Evento está contando com a participação de quatro Professoras da Escola e 

de três acadêmicas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. 

OBJETIVOS 
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Geral: Conversar com os alunos da Escola Professora Armida Frare Gracia, de 

Ponta Grossa, PR, sobre o mosquito da dengue, seus hábitos e outras questões biológicas; 

Específicos: 

- Integrar UEPG e comunidade local; 

-Desenvolver atividades com os alunos da escola sobre problemática atual; 

- Envolver acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em 

projetos extensionistas nas escolas do município; 

- Contribuir para a formação dos acadêmicos da UEPG e para a formação 

continuada dos professores da escola e da UEPG envolvidos no projeto; 

- Contribuir para a formação de cidadãos conscientes. 

METODOLOGIA 

De acordo com Pessoa Júnior (2016, p.23): ‘’A escola pública possibilita aos educadores 

utilizarem-se do lúdico em suas práticas pedagógicas para que os educandos possam aprender 

de forma significativa, principalmente quando se trata do tema transversal saúde’’. A partir de 

tal pressuposto fora desenvolvidas oficinas que ocorreram entre os meses de abril e junho de 

2019. As atividades incluíram: 

1) Encontro inicial com os estudantes do quarto ano, turma do integral, da Escola 

Armida, em Ponta Grossa, PR, com vistas a nos apresentar e a realizar um levantamento das 

pesquisas previamente realizadas pelos alunos da turma; 

2) Oficina inicial, com aula expositiva, com uso de multimídia, sobre os mosquitos 

e os pernilongos; 

3) Oficina prática, com a turma dividida em grupos, para estudo da anatomia do 

Aedes aegypti e início da montagem das maquetes do animal adulto; 

4) Oficina prática para finalização da montagem das maquetes do indivíduo adulto 

(do mosquito da dengue) e apresentação, pelos alunos, das maquetes realizadas; 
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5) Realização de duas tarefas pelos alunos da escola: 5.1) procurar locais possíveis 

criadouros do A. aegypti na escola e realizar registro fotográfico; 5.2) Estudar sobre o ciclo de 

vida do animal e construir maquetes sobre o tema, para apresentação no próximo encontro; 

6) Oficina teórico e prática, para a apresentação, pelos alunos, das maquetes que 

eles realizaram sobre o ciclo de vida do A. aegypti e, na sequência, um momento de perguntas 

e respostas entre os grupos dos alunos e da equipe da UEPG; apresentação, pelos alunos da 

escola dos registros que fizeram sobre os possíveis criadouros de A. aegypti na escola. 

7) Oficina teórica, com debate sobre ações preventivas à proliferação do mosquito 

da dengue; como este mosquito pode transmitir outras doenças que não a dengue; e 

capacitação dos alunos da turma para a realização de uma panfletagem para os pais ou 

responsáveis, no horário da saída das aulas (em data a ser determinada pela própria direção da 

escola) - uma tarefa; 

8) Atividade final, com uma panfletagem organizada pelos alunos da classe, no 

momento da saída dos colegas da escola, tendo como público alvo seus pais ou responsáveis. 

RESULTADOS 

De acordo com as atividades previstas e desenvolvidas, seguem os resultados específicos para 

cada etapa do trabalho: 

1) Encontro inicial: nesta etapa, percebeu-se uma recepção calorosa em todos os 

ambientes da escola; ficou claro também para a nossa equipe que os alunos já tinham 

iniciado um estudo prévio sobre o tema, inclusive com a confecção de cartazes 

informativos sobre o mosquito da dengue. 

Como as informações provenientes de vários meios, muitas vezes podem vir 

insuficientes ou incompletas, evidencia-se a importância de projetos e ações (de 

extensão), nas áreas de Educação Ambiental e Saúde para complementarem o 

conhecimento adquirido pelos alunos e pelos demais atores sociais de uma 

comunidade, visando não apenas ao saber mas também à transformação ambiental e, 

consequentemente, à melhoria de vida da população (RORIZ, et.al. 2016, página). 

2) Oficina inicial: neste dia, e a partir das dúvidas expostas pelos alunos da escola, elaborou-

se uma aula sobre mosquitos e pernilongos; mais uma sequência de perguntas e respostas 

ocorreu e os alunos demonstraram enorme interesse em aprender e grande expectativa com o 

nosso projeto; neste dia também ocorreu uma atividade teórica e os alunos desvendaram um 
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caça-palavras sobre a anatomia do A. aegypti e também uma atividade em que deveriam 

encontrar prováveis locais criadouros desses animais;  

3) Oficina prática, para estudo da anatomia do Aedes aegypti com base nos fundamentos 

teóricos presentes principalmente no livro de Zoologia de Invertebrados. E início da 

montagem das maquetes do animal adulto e 4) Oficina prática com finalização da montagem 

das maquetes do indivíduo adulto: os grupos de alunos seguram à risca as instruções de 

montagem das maquetes; a cada passo, uma explicação sobre a anatomia do animal acontecia 

e ao final os grupos demonstraram familiaridade com o tema, apresentando o Aedes aegypti 

com sua anatomia completa. 

5) Tarefas realizadas pelos alunos com a orientação das professoras da escola: 5.1) procurar 

locais possíveis criadouros do A. aegypti na escola, utilizando a maquete construída 

anteriormente como modelo ao realizar o registro fotográfico; 5.2) Estudo do ciclo de vida do 

animal, com posterior construção de maquetes; 

6) Oficina teórico e prática: em que houve a apresentação das maquetes sobre o ciclo de vida 

do A. aegypti, seguido de debate com perguntas e respostas para sanar mais dúvidas que 

surgiam ao longo do trabalho com a conclusão de que: “o ovo do mosquito da dengue pode 

sobreviver até um ano fora da água, mas a eclosão da larva depende da presença de água 

limpa, livre de excesso de detritos” , além da constatação dos possíveis criadouros que 

existem na própria escola, como vasos de plantas, árvores, ralos etc.; 

7) Oficina teórica final em que a turma foi levada a refletir sobre os cuidados com a limpeza 

de terrenos, a poda correta das árvores, a limpeza das calhas e outros, mesmo no período do 

inverno, uma vez que há longa sobrevida do ovo do mosquito da dengue mesmo no inverno; a 

essa altura, os alunos já tinham conhecimento sobre as outras doenças que o mosquito pode 

transmitir e se organizaram para a etapa seguinte, que seria  

8) Organização e cumprimento de uma panfletagem para os pais e responsáveis, além dos 

colegas da escola, no momento da saída das aulas; segundo relato da professora da turma, 

houve por parte dos próprios alunos, nos seus respectivos grupos, uma organização precisa, 

um aluno apresentando o projeto, outro indagando se a pessoa conhece o mosquito da dengue, 
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outro informando sobre possíveis criadouros e mais outros falando sobre o ciclo de vida do 

animal e sobre os cuidados permanentes preventivos. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Alunos do quarto ano da Escola Municipal Professora Armida Frare Gracia, de Ponta 

Grossa, PR.  

 

Legenda: Alunos segurando as maquetes do mosquito Aedes aegypti confeccionadas durante as oficinas, outros 

segurando panfletos doados pela secretaria de saúde, à direita a professora Sílvia Andreia Parizattie. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade realizada foi de extrema satisfação tanto para os alunos quanto para os 

ministrantes, o elo formado entre a escola e a universidade trará resultados que vão além 

destes descritos no presente trabalho. A equipe do projeto prevê a posterior aplicação de tal 

em outras escolas do município, tanto municipais quanto estaduais. 
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