Resultados das Ações do Comitê Estadual da Educação no
combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e
arboviroses.
Integrantes do Comitê: UFRN (coordenação da PROEX),
UFERSA, UERN, IFRN, SESAP, SMS, Secretarias de Educação,
UNI-RN, UNP, Faculdade Dom Heitor Sales, Grupo de
Escoteiros.
PROEX E PIBID UFRN no combate ao Aedes aegypti.
Semana 04 a 09 de abril de 2016.
O PIBID UFRN tem desenvolvido ações de prevenção e orientação em
espaços domésticos e públicos, junto a estudantes da Educação Básica
das Escolas Públicas do Rio Grande do Norte. As ações objetivam fazer
com que os estudantes recebam informações que evitem a proliferação
do mosquito e consequentemente o adoecimento pelos arbovírus
transmitidos pelos mosquitos. Enquanto Programa de Formação Inicial
de Professores o PIBID da UFRN tem contribuído com a mobilização
nacional, disseminando informações importantes sobre o Aedes Agypti.
Mais de 800 estudantes das Licenciaturas da UFRN integram esta
campanha. Até o momento o PIBID UFRN já mobilizou com suas ações
aproximadamente 27.823 estudantes da educação básica. Na semana de
04 a 09 de abril, o PIBID UFRN realizou as seguintes ações para o
público estimado de 7.974 alunos da Educação Básica, considerando
que as intervenções realizadas, são disseminadas em todos os turnos
das escolas, mobilizando durante a semana toda a comunidade escolar
e o seu entorno.
Subprojetos envolvidos na ação (professores e alunos da UFRN):
- Ed. Física:

Professores Coordenadores: Maria Aparecida Dias, Allyson Carvalho
Número de alunos: 27
- Biologia:
Professoras Coordenadoras: Ivaneide Soares, Giulliana Andrade
Número de alunos: 30
- Física:
Professores Coordenadores: Ciclanio Barreto, Milton Schivani
Número de alunos: 40
- Química:
Professora Coordenadora: Fernanda Mazzé
Número de alunos: 19
- Geografia:
Coordenador: Edu Silvestre
Número de alunos: 34
- Pedagogia:
Professora Coordenadora: Renata Thomé
Número de alunos: 16
- Espanhol:
Professora Coordenadora: Izabel Nascimento
Número de alunos: 14
- Filosofia:
Professor Coordenador: Jaime Biella
Número de alunos: 20
- Ciências Sociais:
Professores Coordenadores: Douglas Araújo, Ana Patrícia Dias
Número de alunos: 25
Coordenação Institucional: Lucrécio Sá, Marta Gonçalves
Número de alunos: 4

Número de Professores da UFRN envolvidos na ação: 15 professores

Número de alunos da UFRN envolvidos na ação: 229 alunos

Número de alunos da Educação Básica envolvidos na ação: 2.658 alunos
Número de alcance de alunos da educação Básica nas Escolas nos três turnos de
funcionamento, considerando que os professores e alunos se tornam
multiplicadores das ações nas escolas: 7.974 alunos

Informações sobre ação do Comitê Estadual da Educação no
combate à proliferação do Aedes aegypti e arboviroses realizada
entre os dias 4 e 9/4 em João Câmara.

PIBID UFRN participa de caminhada no combate ao mosquito Aedes em
João Câmara/RN
Professores e alunos da escola estadual Francisco de Assis Bitencourt
juntamente com o PIBID UFRN, UFERSA, DIRED (João Câmara) e a
prefeitura da cidade sairam em caminhada nesta tarde da sexta feira
(09/04) em prol do combate ao mosquito Aedes aegypti nas ruas de João
Câmara/RN. Veja os momentos da caminhada em fotos:

Professores e alunos da escola estadual Francisco de Assis no início
da caminhada no combate ao mosquito Aedes aegypti nas ruas de João
Câmara/RN, onde seguiu em direção ao centro da cidade. (Foto:Marcos
Wanbasten)

Alunos da Escola Estadual Francisco de Assis Bitencourt no combate ao
mosquito Aedes aegypti nas ruas de João Câmara/RN (Foto:Marcos
Wanbasten)

PIBID Pedagogia no combate ao mosquito Aedes aegypti nas ruas de João Câmara/RN
(Foto:Marcos Wanbasten)

Autoridades municipais e federais participam de caminhada no combate ao mosquito
Aedes aegypti nas ruas de João Câmara/RN. Coordenador Institucional do PIBID UFRN
Professor Lucrécio Sá com representantes da DIRED João Câmara. (Foto:Marcos
Wanbasten)

Professores e alunos da escola estadual Francisco de Assis (Foto:Marcos Wanbasten).
Veja todas as Fotos da intervenção em nossa galeria de fotos no Flicker PIBID UFRN no
link abaixo:https://www.flickr.com/photos/129063636@N04

Pibidianos fazem exposição do ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti.
(Foto:Marcos Wanbasten)

Peça teatral sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. (Foto: Marcos Wanbasten)

Alunos da escola reunidos após intervenção com jogos e apresentação de
videos sobre os cuidados contra o mosquito. (Foto: Marcos Wanbasten)

