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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução É importante ressaltar a necessidade de melhorar o controle         
vetorial nos municípios infestados com Aedes aegypti, já que       
somente essa espécie no Brasil está, até o momento, associada          
à transmissão de três arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika         
e, também, o enorme desafio da vigilância epidemiológica em         
reconhecer precocemente as novas áreas com transmissão para        
minimizar o impacto dessas doenças na população       
(VASCONCELOS, 2015, p. 9-10). 
Com base nisso, foi elaborado um jogo para levar mais          
conhecimento sobre essas doenças. 

Objetivo O objetivo é explicar como combater o Aedes aegypti, sintomas          
das doenças e tratamentos. 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Uma aula introdutória sobre o Zika Vírus e Dengue deverá ser           
realizada antes da dinâmica. Após a aula, a sala deverá ser           
dividida em duas equipes com aproximadamente o mesmo        
número de integrantes. Posteriormente, será abordado     
perguntas aos dois grupos relativo ao tema apresentado em         
aula. Como as questões são de verdade ou mito, os alunos           
deverão escrever suas respostas em uma placa em tempo         
pré-determinado (máximo 1 min). Feito isso os dois grupos         
devem levantar suas placas ao mesmo tempo e o professor          



verificará quais das respostas estarão corretas ou não. Ao final          
da dinâmica é contabilizado os acertos de cada grupo e          
anunciado o grupo com mais respostas corretas. 

Aplicabilidade Esta dinâmica por ser de perguntas e respostas, as questões,          
podem ser adaptadas para qualquer turma de qualquer nível. 

Pós-Atividade É debatida com os alunos a importância dos cuidados que se           
deve ter para prevenir o mosquito Aedes aegypti e como tratar           
as doenças. Caso o professor deseje torna-la uma atividade         
avaliativa, pode ser feito uma prova oral. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

O jogo não está disponível em forma física, porém poucos materiais são necessários             
para realização dessa dinâmica. Neste caso foi utilizado papel sulfite como placa. 
As questões utilizadas foram: 
Um mosquito só pode picar e contaminar uma pessoa: MITO 
Quem já teve dengue está imune à doença: MITO 
Existe vacina para dengue: VERDADE 
O ar condicionado mata o mosquito da dengue: MITO 
O mosquito não atinge lugares altos: MITO 
O Aedes aegypti também se reproduz em água suja: MITO 
Água sanitária mata as larvas do mosquito: VERDADE 
Só tem dengue hemorrágica quem contrai a doença pela segunda vez: MITO 
 
 

 


