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RESUMO

A Dengue vem se alastrando por todo país, agravado pelo Zika e Chikungunya,  que provocam situações de alarme na população. Dados obtidos mostram que 80% dos focos

são encontrados nas residências e o centro da cidade de Ituiutaba tem oferece maior risco. 

Atualmente, há muitos produtos de origem natural utilizados para o controle do A. aegypti como Eugenol, borra de café, sal grosso nos ralos, etc.

O alvo desse projeto é uma escola de Ensino Fundamental e Médio, no município de Ituiutaba/MG,  com cerca de 250 alunos do turno matutino. O objetivo deste é sensibilizar

alunos, conscientizar a comunidade escolar e mostrar que a prática vale muito para aprendizagem, e que processos baratos e fáceis auxiliam no controle do Aedes .

Já foi realizado o levantamento bibliográfico,  após o mesmo houve um primeiro encontro para sensibilização e sondagem do conhecimento e envolvimento dos alunos por um

questionário, cujo resultado deixou claro que apesar de ouvirem  sobre o assunto  o conhecimento é quase nulo e o interesse também bastante pequeno.

Diante dos resultados novos encontros estão acontecendo através de aulas expositivas, rodas de conversas, exposições áudio visuais. Em seguida serão oferecidas oficinas para

que os alunos se envolvam com procedimentos práticos fáceis, naturais e baratos para  enfrentar o mosquito e suas doenças.

A culminância do projeto será a elaboração de uma cartilha e um concurso de paródias.

 O acompanhamento do projeto está sendo feito mediante cronograma. A avaliação está sendo realizada durante o processo de execução em forma de diálogos com os alunos

envolvidos que são convidados a darem sua opinião oralmente e por escrito.  Ao término de cada ação são discutidos os pontos positivos e negativos do trabalho.
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