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Com o intuito de intensificar o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da Den-
gue, a Prefeitura de Itapevi, por meio das Secretarias de Educação e Higiene e Saúde está 
distribuindo cartilhas didáticas aos moradores e estudantes da cidade.  Na área da Saúde, o 
material está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Famí-
lia (USF), assim como nos prontos-socorros Central, Vila Dr. Cardoso e Amador Bueno. 

Quanto à Educação, a cartilha foi distribuída a todos os alunos da rede, a fim de que eles 
desempenhem o papel de “agentes mirins” e levem informações aos pais tais como não acu-
mular água em recipientes (garrafas, pneus, vasos), colocar telas nas caixas d’água e lavar 
vasilhas de alimentação de animais domésticos, dentre outras precau-
ções. A cartilha ainda tem sido utilizada pelos professores como mate-
rial de apoio para o desenvolvimento de diversas atividades pedagógi-
cas em sala de aula.

Vale lembrar que os profissionais da Saúde realizam visitas dia-
riamente em diversos bairros da cidade com o objetivo de alertar e 
conscientizar a população. Além de orientar sobre as precauções que 
devem ser tomadas, a equipe auxilia os munícipes a buscarem orien-
tação médica – nas unidades de saúde do município – em caso de 
suspeita de Dengue e, alertam para os sintomas (febre aguda com 
duração maior do que sete dias, dores de cabeça, dores atrás dos 
olhos, prostração, dores musculares e nas juntas, e manchas aver-
melhadas no corpo).

Prefeitura distribui cartilha educativa 
à população a fim de intensificar as ações 

de combate ao mosquito da Dengue

As professoras do CEMEB Cora Coralina, durante o mês de 
maio, realizaram um trabalho interdisciplinar com os alunos, 
abordando temas relacionados à Dengue. A direção da esco-
la relata que, por meio do projeto denominado Xô Dengue, as 
educadoras intensificaram, junto à comunidade escolar, ações 
preventivas e de conscientização, resultando em belíssimas 
produções que abrangeram os diversos eixos, inclusive as dis-

ciplinas de Arte e Inglês.
A professora responsável pelas au-

las de Inglês desenvolveu com as tur-
mas cartazes contendo figuras como 
pneus, caixas d’àgua, garrafas, entre 
outros, e com base nos desenhos, 
ensinou aos alunos a pronuncia das 
palavras na língua inglesa. Nas aulas 
de Arte, por meio de atividades de de-
senho, recorte e colagem, as crianças, 
de forma criativa, confeccionaram di-
versos painéis que foram expostos na 

escola no dia da culminância do Projeto, sendo apreciados pe-
los pais e familiares. Na ocasião do encerramento, os alunos 
da Casa da Cultura ainda encenaram uma peça teatral sobre o 
tema, conscientizando ainda mais a comunidade sobre a pre-
venção da doença.

CEMEB Cora Coralina desenvolve atividades 
interdisciplinares voltadas para a prevenção da Dengue


