
 

 

 

                                                                

 
 

ESCOLA E SOCIEDADE:

RESUMO 

A aprendizagem baseada em projetos consiste em uma abordagem pedagógica de caráter 
ativo que tem como foco o desenvolvimento de competências e habilidades sobre uma 
determinada temática. Este estudo teve como objetivo conscientizar a comunidade escolar e 
a comunidade civil sobre a prevenção e combate ao mosquito 
por ele causadas. O projeto intitulado “Todos contra o mosquito 
em uma escola localizada no interior do Estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente 
na disciplina de Ciências para turmas de 6º e 7º ano, e foi executado por meio de cinco 
etapas. A primeira etapa do projeto consistiu em questionamentos sobre as característ
do mosquito e sobre as doenças dengue, chikungunya e zika vírus, e na sequência os 
alunos foram desafiados a pesquisar mais informações sobre o tema, que seriam utilizadas 
nas etapas posteriores do projeto. A segunda etapa consistiu em elaborar cartaz
informações sobre como evitar a proliferação do mosquito, e estes cartazes foram colocados 
nos corredores da escola e nos espaços que aglomeravam mais alunos, a fim de chamar a 
atenção de todos. A terceira etapa foi a criação de panfletos infor
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etapas. A primeira etapa do projeto consistiu em questionamentos sobre as característ
do mosquito e sobre as doenças dengue, chikungunya e zika vírus, e na sequência os 
alunos foram desafiados a pesquisar mais informações sobre o tema, que seriam utilizadas 
nas etapas posteriores do projeto. A segunda etapa consistiu em elaborar cartaz
informações sobre como evitar a proliferação do mosquito, e estes cartazes foram colocados 
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etapas. A primeira etapa do projeto consistiu em questionamentos sobre as características 
do mosquito e sobre as doenças dengue, chikungunya e zika vírus, e na sequência os 
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para a comunidade civil, de modo a alertar e conscientizar a população sobre como 
identificar o mosquito, as formas de contágio, sintomas das doenças e como evitar a 
proliferação do mosquito. A quarta etapa consistiu em semear a p
juncea), planta que pode auxiliar na redução do número de mosquitos, pois atrai a libélula, 
um inseto predador do mosquito da dengue. Com o plantio da crotalária nas proximidades 
das residências e da escola, a libélula coloca o
Aedes aegypti, então as larvas se alimentam das larvas do mosquito transmissor da dengue 
acabando com os focos. O mesmo acontece com a libélula adulta, que é predadora e se 
alimenta de pequenos insetos, incluindo o
a cadeia reprodutora do mosquito da dengue, e consequentemente, reduz a incidência e 
extermina a reprodução do mosquito. A última etapa do projeto foi a entrega de um panfleto 
informativo juntamente com um
residia nas proximidades da escola, além do mais, os alunos foram desafiados a verificar se 
havia focos do mosquito próximo às residências. A temática escolhida para o projeto, gerou 
bons resultados e envolveu o trabalho dos alunos e professores desde a sala de aula até a 
comunidade, proporcionando o olhar crítico dos alunos e possibilitando o estudo dos 
conteúdos de uma forma atrativa, através da interação com colegas, professores e com a 
comunidade em geral. As turmas de 6º e 7º ano foram selecionadas para participar do 
projeto, pois a temática se enquadra no conteúdo das grades curriculares destas turmas. Ao 
final das atividades, foi notório que quando utilizadas metodologias baseadas em projetos de 
ensino, as atividades se tornam mais desafiadoras e prazerosas para alunos e professores.
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para a comunidade civil, de modo a alertar e conscientizar a população sobre como 
identificar o mosquito, as formas de contágio, sintomas das doenças e como evitar a 
proliferação do mosquito. A quarta etapa consistiu em semear a planta crotalária (

), planta que pode auxiliar na redução do número de mosquitos, pois atrai a libélula, 
um inseto predador do mosquito da dengue. Com o plantio da crotalária nas proximidades 
das residências e da escola, a libélula coloca ovos na água parada, assim como o mosquito 

, então as larvas se alimentam das larvas do mosquito transmissor da dengue 
acabando com os focos. O mesmo acontece com a libélula adulta, que é predadora e se 
alimenta de pequenos insetos, incluindo o Aedes aegypti. Utilizando a crotalária, quebra
a cadeia reprodutora do mosquito da dengue, e consequentemente, reduz a incidência e 
extermina a reprodução do mosquito. A última etapa do projeto foi a entrega de um panfleto 
informativo juntamente com uma muda e sementes de crotalária para cada família que 
residia nas proximidades da escola, além do mais, os alunos foram desafiados a verificar se 
havia focos do mosquito próximo às residências. A temática escolhida para o projeto, gerou 

nvolveu o trabalho dos alunos e professores desde a sala de aula até a 
comunidade, proporcionando o olhar crítico dos alunos e possibilitando o estudo dos 
conteúdos de uma forma atrativa, através da interação com colegas, professores e com a 

geral. As turmas de 6º e 7º ano foram selecionadas para participar do 
projeto, pois a temática se enquadra no conteúdo das grades curriculares destas turmas. Ao 
final das atividades, foi notório que quando utilizadas metodologias baseadas em projetos de 

sino, as atividades se tornam mais desafiadoras e prazerosas para alunos e professores.
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