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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução Zika Vírus é um vírus transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti e        
o Aedes albopictus. O vírus Zika teve sua primeira aparição        
registrada em 1947, quando foi encontrado em macacos da         
Floresta Zika, em Uganda. Os primeiros casos no Brasil tiveram         
início em 2013, sendo o maior pico em 2015. Em 2016 foi            
considerado um problema de saúde pública. A infecção em         
mulheres grávidas pode ter uma ligação com microcefalia em        
recém-nascidos através da transmissão de mãe para filho (VÍRUS         
DA ZICA, 2019). Em suma, a abordagem desse conteúdo é          
importante por se tratar de um problema de saúde pública e a sua             
conscientização e métodos de prevenção se tornam importantes. 

Objetivo Conhecer o Histórico, Ciclo de Vida, Sintomas, Tratamento e         
Precaução; 
Conscientizar sobre os riscos do Zika Vírus. 
 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Para aplicação da aula deverá ser confeccionada uma maquete         
que retrate o contexto histórico do Zika Vírus. A confecção deste           
material poderá ser realizada pelo professor, alunos ou em         
conjunto. Além da maquete propõe-se que cartazes também sejam         



 

elaborados. Os cartazes deverão conter tópicos quanto ao        
sintomas, tratamento, precauções e ciclo de vida do vírus. O          
material para confeccionar a maquete e os cartazes poderá ser:          
isopor, EVA, tinta guache, papel crepom, argila, canetinhas, lápis         
de cor, cartolinas, papelão, palitos, glitter, durex, cola colorida,         
alfinetes, massinha de modelar e figuras impressas. Após a aula          
introdutória e confecção da maquete pode-se demonstrar esse        
material em forma de feira de exposições, afim de contribuir com           
mensagens quanto a conscientização dessa temática e para o         
conhecimento da população.  
 

Aplicabilidade Essa prática aplica-se para o ensino médio e técnico, sendo          
também possível no ensino fundamental. O modelo de exposição         
permite essa articulação entre as três modalidades, principalmente        
por se tratar de uma linguagem mais próxima do cotidiano. O Zika            
Vírus é um problema de saúde pública e mediante essa ocorrência           
se faz necessário que esse conteúdo atinja diversas modalidades         
de ensino. 

Pós-Atividade A aula em formato de exposição será muito importante para          
conscientizar e prevenir os discentes com relação ao Zika Vírus. A           
confecção do projeto facilitará o entendimento e fortalecerá o         
trabalho em grupo, além das apresentações que auxiliarão na         
oratória e desenvolvimento pessoal. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 
                                               Figura 1: Demonstração da maquete e dos cartazes. 
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