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RESUMO 

 

A dengue é a arbovirose de maior incidência no mundo. Existem quatro sorotipos da doença, e 

ela pode apresentar sintomatologia variando de sintomas leves até formas graves que podem 

evoluir a óbito. É transmitida pela picada do inseto vetor, principalmente o mosquito Aedes 

aegypti que, além da dengue, também pode transmitir a Zika e a febre Chikungunya. A 

prevenção da dengue e das outras arboviroses acima citadas é feita através do combate ao seu 

vetor, o que pode ocorrer em seus diferentes estágios de desenvolvimento, através do 

conhecimento e aplicação de diversas estratégias que dependem de características regionais e 

tecnologias disponíveis. Tais estratégias passam pela sensibilização da comunidade, o que é 

permeado por práticas educativas, muitas vezes iniciadas nas escolas. Assim, no presente 

trabalho foi construído o blog PROLIFERANDO CONHECIMENTO, destinado a professores 

do Ensino Médio. O blog reúne materiais de cunho investigativo sobre Aedes aegypti e 

arboviroses por ele transmitidas, assim servindo como fonte de planos de aula e de pesquisa 

para os professores. Ademais, foi elaborada uma sequência de ensino investigativa pelos autores 

deste trabalho, também para ser disponibilizada no blog. Para que mais professores tenham 

acesso ao blog considera-se o uso de uma página do Instagram, aumentando assim o alcance 

das postagens, e por consequência, o aumento do uso da abordagem investigativa nas escolas 

para o estudo do Aedes aegypti, dengue e outras arboviroses.  

 

Palavras-chave: Página virtual; Ensino Investigativo; Estratégias pedagógicas; 

Arboviroses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Dengue is the most common arbovirus in the world. There are four serotypes of this disease, 

and, it can present from mild symptoms to severe forms that can progress to death. It is 

transmitted by the bite of the insect vector, mainly the Aedes aegypti mosquito, which can also 

transmit Zika and Chikungunya fever. The prevention of dengue and the other arboviruses 

mentioned above is done through the fight against its vector, which can occur in its different 

stages of development, through the knowledge and application of several strategies that depend 

of regional characteristics and available technologies. Such strategies involve community 

awareness, which is permeated by educational practices, often initiated in schools. Thus, in the 

present work, the blog PROLIFERANDO CONHECIMENTO was built aimed at high school 

teachers. The blog gathers investigative materials about Aedes aegypti and arboviruses 

transmitted by it, serving as a source of lesson plans and research for teachers. Furthermore, the 

author of this work prepared an investigative teaching sequence, also to be made available in 

the blog. For more teachers to have access to the blog, the use of an Instagram page is 

considered, that increasing the scope of posts, and consequently, the increasing of the use of 

the investigative approach in schools for the study of Aedes aegypti, dengue and others 

arboviruses.  

 

Key-words: Website; Inquiry-based teaching; Pedagogial strategies; Arboviruses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dengue é a arbovirose de maior incidência no mundo e é endêmica de todos os 

continentes, exceto Europa (CLARO; BARBOSA TOMASSINI; GARCIA ROSA, 2004). São 

quatro os sorotipos capazes de causar dengue, sendo, portanto, possível ser infectado por quatro 

vezes (WHO, 2020). Enquanto alguns pacientes infectados pelo vírus da dengue podem persistir 

assintomáticos, em outros casos a sintomatologia é de amplo espectro, variando de doença febril 

autolimitada até formas graves, que podem evoluir a óbito (DIAS et al., 2010). 

A prevenção da dengue e seu controle dependem de medidas de controle de seu vetor 

(WHO, 2020). O principal vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti e tem o ciclo homem-

mosquito-homem (NELSON, 1986). O mosquito é originado da África subsaariana e se 

espalhou pelo mundo através de barcos no período das Grandes Navegações (POWELL & 

TABACHNICK, 2013).  Aedes aegypti é um mosquito doméstico, raras vezes encontrado a 

mais de 100 metros das residências, que na fase adulta tem cor escura com faixas brancas, além 

de um desenho de lira, bem aparente na parte superior do tórax, o que facilita a identificação da 

espécie (Figura 1) (NELSON, 1986). 

 

FIGURA 1- Aedes aegypti: MOSQUITO ADULTO – EM DESTAQUE O DESENHO DE “LIRA” NO 

DORSO, CARACTERÍSTICA DISTINTIVA DA ESPÉCIE. 

 
Fonte: Public Health Image Library (PHIL), 2006. Modificado pelos autores. 

 

O ciclo de vida do A. aegypti (Figura 2) é dividido em quatro fases: ovos, estágios 

larvais, pupas e adultos. Os ovos são postos em recipientes ou locais com acúmulo de água 

preferencialmente próximos às residências (NELSON, 1986). Uma característica marcante dos 
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ovos é, quando passado o período de desenvolvimento embrionário, eles podem suportar longos 

períodos de dessecação, às vezes maiores que um ano (SILVA & SILVA, 1999).  

As larvas se desenvolvem em ambiente aquático, preferencialmente água limpa, mas 

podem se desenvolver também em água poluída (BESERRA et al., 2010). É nesta fase que o 

inseto se alimenta e cresce. Após, o inseto passa pelo estágio de pupa, fase também aquática na 

qual ocorre a metamorfose, culminando no adulto, fase reprodutiva e também de dispersão ativa 

através do voo (NELSON, 1986). 

  

FIGURA 2 - CICLO DE VIDA DO Aedes aegypti. 

 
Fonte: Public Health Image Library (PHIL), 2020. Modificado 

 

Além da dengue, A. aegypti é capaz de transmitir outras arboviroses, como Zika e febre 

Chikungunya, também em crescente incidência e expansão (BARRERA, 2016). 

Nas últimas décadas, a incidência de dengue aumentou substancialmente no mundo, e 

segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020) cerca de metade da população mundial 

está em situação de risco para dengue, sendo estimados até 400 milhões de casos ao ano.  
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Segundo o último Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde 

(MS/SVS, 2022) em junho de 2022, até o dia 18 de junho do corrente ano, foram notificados 

1.172.882 casos prováveis (taxa de incidência de 549,8 casos por 100 mil habitantes) de dengue 

no país, havendo um aumento 195,9% em comparação com o mesmo período de 2021 

(MS/SVS, 2022). Já em Santa Catarina, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC, 2022), até o dia 02 de 

abril foram notificados 22.561 casos de dengue, dos quais 9.422 foram confirmados, 70 

considerados inconclusivos, 4.540 descartados e 8.529 são casos suspeitos e estão em 

investigação. Neste documento é feito um comparativo com o mesmo período do ano passado, 

quando foram notificados 6.570 casos, um aumento de 243% nas notificações. Ainda, vale 

lembrar que 21 municípios atingiram o nível de epidemia de dengue (taxa de incidência maior 

que 300 casos por 100 mil habitantes), sendo eles: Maravilha, Seara, Concórdia, Iporã do Oeste, 

Itá, Xanxerê, Abelardo Luz, Romelândia, Mondaí, Belmonte, Coronel Freitas, Guaraciaba, São 

José do Cedro, Caibi, Palmitos, Ascurra, Caxambu do Sul, Tunápolis, Flor do Sertão, Santa 

Helena e Peritiba (DIVE/SC, 2022). 

Outro ponto de preocupação apresentado no Boletim Epidemiológico do DIVE/SC 

(DIVE/SC, 2022) é a quantidade de focos de A. aegypti encontrados nos municípios 

catarinenses. No período de 02 de janeiro a 02 de abril de 2022, foram identificados 25.971 

focos do mosquito A. aegypti em 210 municípios, com 125 destes municípios considerados 

infestados (DIVE/SC, 2022). 

Índices altos como os apresentados acima requerem ações efetivas de combate ao 

mosquito. No Brasil, a promoção do controle do vetor da dengue é realizada principalmente 

pelos agentes de combate a endemias e agentes de saúde. As estratégias empregadas vão desde 

controle mecânico, que inclui eliminação do mosquito e seus criadouros; controle biológico, 

com adoção de parasitas e predadores naturais de fases imaturas e controle químico, com uso 

de inseticidas (ZARA et al., 2016); a grande maioria dos métodos usados se baseia nas fases 

larvais. O controle de mosquitos adultos é feito principalmente através de adulticidas, como 

exemplo a aspersão aeroespacial de inseticidas em ultrabaixo volume, também chamado de 

fumacê, que é recomendado apenas em casos de surtos epidêmicos em situações e lugares 

específicos (BRASIL, 2009). Porém a resistência à inseticidas usados no controle químico 

devem ser considerada, e Garcia e colaboradores (2018) sugerem que este método deve ser 

usado de maneira racional e acompanhado de outros meios de controle vetorial.  

Barrera (2016) aponta que um dos fatores limitantes para realizar o controle vetorial é a 

falta de ferramentas eficazes para monitorar sua população. Em seu trabalho, faz uma revisão 
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de estratégias de controle, desde índices larvários, estimadores de densidade relativa e absoluta, 

para depois fazer recomendações de estratégias viáveis e eficazes (BARRERA, 2016). Zara e 

colaboradores (2016) indicam que o método viável para o controle do A. aegypti seja a 

integração de diferentes estratégias de controle vetorial, observando as características regionais 

e tecnologias disponíveis.  

Contudo, estudos demonstram que o conhecimento dessas estratégias de controle 

vetorial não necessariamente se reflete em mudanças na prática da população. Claro, Barbosa 

Tomassini e Garcia Rosa (2004) mostram que: 

(...) a coexistência de níveis satisfatórios de conhecimento sobre o dengue, sua forma 

de transmissão e as medidas de controle do vetor nas populações estudadas com 

elevados níveis de infestação pelo vetor e grande quantidade de criadouros nas 

residências, sugerindo que as estratégias educativas tradicionais, apesar de 

relativamente eficientes na transmissão de informações, não têm alcançado mudanças 

efetivas de comportamento. (CLARO; TOMASSINI; ROSA, 2004, p. 9).  

 

Segundo estudo de revisão realizado por Claro, Tomassini e Rosa  (2004), mesmo com 

contato direto ou indireto com a doença, não houve mudança significativa na contagem de 

criadouros domiciliares de A. aegypti. Ainda conforme os mesmos autores, é necessário 

reformular as ações educativas, enfatizando a participação comunitária, o que só será alcançado 

se forem levados em consideração a organização e os conhecimentos prévios da própria 

comunidade (CLARO; TOMASSINI; ROSA, 2004). Em um levantamento bibliográfico 

realizado por Montes e colaboradores (2013) também se chegou a esta conclusão, mostrando 

que a aquisição de conhecimento não leva necessariamente à aquisição de boas práticas e aponta 

a necessidade de se redesenhar as estratégias de combate para incentivar a participação da 

comunidade. 

 

 

A ESCOLA COMO ESPAÇO PARA FALAR SOBRE DENGUE E COMBATE AO 

Aedes aegypti 

 

Brassolatti & Andrade (2002, p. 242), em seu artigo que descreve a avaliação de uma 

intervenção educativa para prevenção da dengue, afirmam que “a escola é ponto de partida 

eficiente para a educação voltada à saúde pública”. Ainda, segundo Gonçalves e colaboradores 

(2016), o combate de dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo A. aegypti, começa 

nas escolas.  

É importante ressaltar que diversos autores apontam que, ao se trabalhar o tema dengue, 

ou A. aegypti nas escolas, o objetivo não deve ser apenas o aumento do conhecimento, e sim a 
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eliminação de criadouros domésticos do mosquito, ou seja, uma mudança de postura dos 

estudantes (BRASSOLATTI & ANDRADE, 2002; COSTA, 2014; EINSFELD; PROENÇA; 

DAL-FARRA, 2009).  

Montes e colaboradores (2012) apontam estratégias que incluem atividades realizadas 

com crianças da Educação Infantil para adquirir conhecimentos e adotar boas práticas no 

controle do vetor da dengue nas residências. Os mesmos autores descrevem uma experiência 

realizada em Honduras, com duração de 6 anos, em escolas primárias. Como consequência da 

atividade, houve significativa redução dos índices larvários nas localidades onde ocorreu o 

estudo (MONTES et al., 2012). Os autores apontam que: 

Os resultados desta experiência, (...) provam que quando os programas contra a 

dengue incluem um componente educacional voltado aos estudantes, geram 

benefícios pois aumentam o interesse e as habilidades sobre o controle do vetor por 

parte das crianças e dos professores e - por transferência - em todo o núcleo familiar.  

(MONTES et al., 2012, p. 2-3, tradução nossa). 

 

A participação da escola em estratégias de combate ao A. aegypti é apontada por De 

Freitas, De Souza Rodrigues e De Mattos Almeida (2011) que descrevem uma estratégia 

realizada na cidade de Belo Horizonte (MG). É descrita uma ação intersetorial que levou a 

contenção do número de casos nos anos de 2007 e 2008. As atividades escolares envolveram 

gincanas, passeatas, panfletagem, adoção de áreas de risco, produção de revista em quadrinhos, 

vídeo e música (DE FREITAS; DE SOUZA RODRIGUES; DE MATTOS ALMEIDA, 2011).  

Da Silva, Martins e Schall (2013) descrevem uma atividade de cooperação entre escolas e 

agentes de combate a endemias, que levou a redução no número de criadouros potenciais para 

o A. aegypti. 

Outro exemplo de atividade realizada em escola é apresentado por Martins e 

colaboradores (2021), desenvolvida em Belém-PA, com estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental. Na ação descrita, ocorreu uma abordagem teórica sobre dengue, seguida de 

momento prático de busca e eliminação de criadouros de mosquito no ambiente escolar. Os 

autores apontam que, com essa atividade, objetivam que os alunos sejam influenciadores e 

interventores em todos os ambientes, fazendo a sensibilização das pessoas e buscando focos do 

A. aegypti também em seus domicílios (MARTINS et al., 2021). 

Nesse sentido, percebe-se que trabalhar o tema dengue nas escolas além de ser uma 

importante prática é uma necessidade atual. Em se tratando de um problema de saúde pública, 

estudar essa temática é prática preconizada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 

Ensino Médio (2017), segundo a qual as Ciências da Natureza devem: 

se comprometer, assim como as demais, com a formação dos jovens para o 

enfrentamento dos desafios da contemporaneidade, na direção da educação integral e 
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da formação cidadã. Os estudantes, com maior vivência e maturidade, têm condições 

para aprofundar o exercício do pensamento crítico, realizar novas leituras do mundo, 

com base em modelos abstratos, e tomar decisões responsáveis, éticas e consistentes 

na identificação e solução de situações-problema. (...) propõe também que os 

estudantes ampliem as habilidades investigativas desenvolvidas no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2017, p. 537-538). 

 

Basicamente, o que se espera é a alfabetização científica, que segundo Sasseron (2015) 

e Chassot (2003) é definida como capacidade de analisar e a avaliar situações, compreender 

conhecimentos, procedimentos e valores que permitem a tomada de decisões e o 

posicionamento. Sasseron (2015) também sugere que para desenvolver atitudes críticas, 

analíticas e propositivas pelos alunos a abordagem didática deve ser o ensino por investigação.  

 

 

O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

A definição de ensino por investigação empregada neste trabalho é descrita por 

Carvalho (2018) como aquela em que o professor cria condições para que os alunos falem, 

argumentem, leiam criticamente e escrevam sobre o conteúdo programático ensinado. Segundo 

Zômpero e colaboradores (2019), o ensino por investigação oportuniza aos estudantes as 

condições necessárias para a formação atual, uma vez que um dos objetivos das propostas 

curriculares é aprender a pensar, buscando adquirir mecanismos para conseguir aplicar na 

prática os conteúdos aprendidos.  

Silva, Gerolin e Trivelato (2018) consideram que o ensino por investigação é uma 

abordagem didática propícia para a apropriação de práticas científicas, uma vez que o ambiente 

de aprendizagem criado faz com que o estudante participe de maneira ativa do processo 

investigativo. Ao invés de apenas adquirir conteúdos científicos, os estudantes são inseridos na 

cultura científica, desenvolvendo habilidades próximas do “fazer científico” (TRIVELATO & 

TONIDANDEL, 2015).   

 Segundo Carvalho (2018) uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI) 

é uma proposta didática que tem por finalidade desenvolver conteúdos ou temas 

científicos. Este tema é investigado com o uso de diferentes atividades investigativas 

(por exemplo: laboratório aberto, demonstração investigativa, textos históricos, 

problemas e questões abertas, recursos tecnológicos). Em qualquer dos casos, a 

diretriz principal de uma atividade investigativa é o cuidado do(a) professor(a) com o 

grau de liberdade intelectual dado ao aluno e com a elaboração do problema. Estes 

dois itens são bastante importantes, pois é o problema proposto que irá desencadear o 

raciocínio dos alunos e sem liberdade intelectual eles não terão coragem de expor seus 

pensamentos, seus raciocínios e suas argumentações. (CARVALHO, 2018, p. 767). 
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O grau de liberdade intelectual dado ao aluno apresentado por Carvalho (2018) - e 

descrito em seu artigo sobre os Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por 

Investigação - se refere às atividades que professores e alunos desenvolvem em propostas 

atividades didáticas, sejam elas experimentais, resolução de problemas ou discussão de textos 

históricos.  São consideradas atividades investigativas aquelas nas quais o grau de liberdade do 

aluno é 3 ou 4, sendo que nestes casos, o professor ainda pode propor o problema da 

investigação, porém, a elaboração de hipóteses e o plano de trabalho são propostos pelos alunos 

(com ou sem a participação do professor), a obtenção de dados é feita pelos alunos e as 

conclusões são tiradas pela coletividade - alunos, professor e classe (CARVALHO, 2018). 

Ainda segundo Carvalho (2018), nos graus de liberdade 3 e 4, estipulados de acordo com os 

modelos metodológicos mais usados em atividades didáticas de ensino de Ciências, o estudante 

está com a parte ativa do raciocínio. Outrossim, Trivelato e Tonidandel (2015) sugerem que o 

ideal é encontrar um equilíbrio entre a liberdade dada aos alunos para seguirem sua 

investigação, de modo a conseguirem organizar suas ideias, e a mediação do professor na 

construção do conhecimento.  

O segundo ponto importante apresentado por Carvalho (2018) é a elaboração do 

problema. A mesma autora dá os direcionamentos sobre o que é um bom problema, sendo 

aquele que: permite aos alunos resolver e explicar fenômenos envolvidos; permite relações com 

o mundo onde vivem os estudantes; dá condições para que as hipóteses levantadas levem a 

determinar variáveis do problema em questão; permite que os conhecimentos aprendidos sejam 

aplicados em outras disciplinas escolares. Ainda, em atividades experimentais, o bom problema 

permite que os alunos passem da ação manipulativa para a intelectual, além de dar condições 

para a construção de explicações causais e legais (CARVALHO, 2018).  

Em atividades investigativas, cabe ao professor formular questões que façam os alunos 

participarem de situações que demandem interpretação, e assim valorizem o pensamento 

científico (TRIVELATO & TONIDANDEL, 2015). Além disso, o professor é orientador da 

investigação e formulação de hipóteses, promove a busca de dados, fomenta discussões e 

organiza as atividades investigativas (SASSERON, 2015; TRIVELATO & TONIDANDEL, 

2015).  

O professor é a autoridade epistêmica em sala de aula, levando, nas atividades 

investigativas, à aproximação entre os conceitos científicos aceitos pela comunidade científica 

e escolar, permitindo o estabelecimento da cultura científica escolar (SOLINO; FERRAZ; 

SASSERON, 2015). Importante ressaltar que a mediação do professor é fundamental em todo 

o processo de ensino-aprendizagem, oportunizando e fortalecendo a liberdade intelectual do 
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estudante (SOLINO; FERRAZ; SASSERON, 2015). Assim, em atividades de ensino 

investigativas o aluno assume papel ativo na construção do conhecimento (ZÔMPERO & 

LABURÚ, 2011; SASSERON, 2015).  

De maneira sucinta, Trivelato e Tonidandel (2015) descrevem os requisitos que uma 

sequência de ensino deve ter para ser considerada investigativa:  

(...)consideramos que uma sequência didática de biologia baseada em investigação 

deve incentivar e propor aos alunos a) uma questão-problema que possibilite o 

engajamento dos alunos em sua resolução, b) a elaboração de hipóteses em pequenos 

grupos de discussão, c) a construção e registro de dados obtidos por meio de atividades 

práticas, de observação, de experimentação, obtidos de outras fontes consultadas, ou 

fornecidos pela sequência didática; d) a discussão dos dados com seus pares e a 

consolidação desses resultados de forma escrita e; e) a elaboração de afirmações 

(conclusões) a partir da construção de argumentos científicos, apresentando 

evidências articuladas com o apoio baseado na ciências biológicas (TRIVELATO & 

TONIDANDEL, 2015, p. 111).  

 

O excerto acima deixa clara a necessidade do trabalho em grupos, o que favorece a 

argumentação, a discussão de ideias, a análise de diferentes situações (TRIVELATO & 

TONIDANDEL, 2015).  Zômpero e colaboradores (2019) corroboram essa afirmativa, uma vez 

que aponta a discussão entre colegas como uma necessidade para realizar a conceitualização.  

Além disso, o registro escrito é um componente muito importante de sequências de 

ensino investigativas. Segundo Trivelato & Tonidandel (2015), as SEI que contemplam a 

escrita tendem a promover a estruturação do pensamento, comunicação da produção de 

conhecimento e ampliação das relações sociais por parte dos estudantes. Dessa forma, para 

finalizar uma SEI, o registro escrito deve ser solicitado de maneira individual, fazendo com que 

os alunos possam se expressar livremente, escrevendo, ou até desenhando, o que aprenderam 

(CARVALHO, 2018).  

Segundo revisão realizada por Montanini, Miranda e Carvalho (2018), as atividades 

investigativas oportunizam aprendizagem significativa, superam os modelos tradicionais de 

ensino. Os mesmos autores pontuam que o uso da abordagem investigativa “traz a ideia de um 

ensino de ciências constituído não só de ‘conceitos prontos e acabados’, mas que merecem ser 

discutidos e repensados pelos estudantes” (MONTANINI; MIRANDA; CARVALHO, 2018, 

p. 299). 
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O USO DE BLOGS COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

Os Blogs, ou Weblogs surgiram com a proposta de serem diários virtuais, porém tiveram 

seu campo de ação muito ampliado, por se constituírem em um instrumento versátil e útil que 

permite a difusão de informações na internet (MARINHO, 2007). Isso se deve às características 

do blog: facilidade de criação, edição e publicação, o que permite que sejam construídos e 

modificados conforme necessidade (GUTIERREZ, 2004a; MANTOVANI, 2006), aliado ao 

custo zero de criação e a não necessidade de domínio da linguagem de programação HTML 

(MARINHO, 2007).  

No campo educacional, os blogs são usados de duas formas: como recursos ou como 

estratégias pedagógicas. Neste trabalho, dar-se-á relevância ao uso como recurso, a forma onde 

o blog é usado como espaço onde o professor disponibiliza materiais ao seu público, sendo 

papel do docente a seleção e organização de informações a serem divulgadas (RIOS & 

MENDES, 2014). O uso de blogs como ferramentas de ensino ou como indexador de materiais 

didáticos e objetos de aprendizagem é apontada como estratégia vantajosa na educação. 

Gutierrez (2004b) apresenta que:  

A maioria destes objetos de aprendizagem pode ser reutilizada, modificada ou não e 

servir para outros objetivos que não os originais. Em muitas escolas existe aquele 

famoso depósito, nem sempre muito organizado, onde se guardam (às vezes, 

sepultam) objetos que fizeram parte de aulas e projetos. Um depósito de onde se 

recuperam estes objetos para reutilização, modificação, até que o desgaste inviabilize 

novas transformações e utilizações. 

Neste aspecto, os objetos digitais têm algumas vantagens sobre os objetos materiais. 

Podem ser copiados e reproduzidos, gravados em suportes diversos, tendo uma vida 

mais longa. Por outro lado, se não adequadamente organizados, acondicionados e 

catalogados, podem ficar perdidos entre outros arquivos digitais. A possibilidade de 

copiar um objeto digital de aprendizagem aliada à possibilidade de editá-lo e 

modificá-lo, faz com que possam ser criados novos objetos de aprendizagem sem que 

os originais se percam. (GUTIERREZ, 2004b, p. 6) 

 

O mesmo autor pontua que através de blogs é possível criar bibliotecas digitais, que 

funcionam como repositórios de recursos educacionais (GUTIERREZ, 2004b). Mantovani 

(2006) destaca que tal ferramenta é usada por muitos pesquisadores que a utilizam em meio 

educacional, advogando em seu favor por permitir interdisciplinaridade e interatividade.  

Os primeiros blogs publicados no Brasil datam do início dos anos 2000, e mais 

tardiamente passaram a ser usados no campo educacional. Rios & Mendes (2014) fizeram um 

levantamento de teses e dissertações que versam sobre blogs utilizados no contexto educacional 

e os impactos destes usos, e notaram haver uma quantidade considerável de trabalhos 
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produzidos, além de reforçar que os mesmos podem ser usados aliados a outros recursos, como 

vídeos, imagens, entre outros. Ademais, o rompimento da barreira tempo e espaço no acesso à 

informação também configura um benefício do uso desta ferramenta (AGUIAR et al., 2018).  

São muitas as vantagens do uso de blogs, porém, atualmente deve-se considerar outras 

formas de divulgar o conhecimento. Neste sentido, as redes sociais são consideradas as 

possibilidades mais atrativas, citando Facebook e Whatsapp como líderes no ranking de acessos 

(OLIVEIRA, 2020). Dessa forma, a interligação entre o blog e páginas em redes sociais, como 

Facebook e Instagram, é uma estratégia que aumenta a visibilidade e alcance das informações.  

 Blogs sobre dengue não são uma novidade no Brasil, sendo conhecidos o Blog da 

Saúde1, que trata sobre o tema dengue apresentando notícias, reportagens, curiosidades sobre o 

mosquito e as doenças por ele transmitidas; Dengue2, com sugestões de aula, produções 

escolares, conteúdos multimídia e campanhas. Porém, é notável que, mesmo com diversas 

iniciativas para conter a doença e seu vetor, inclusive ações educativas, muitos casos de 

arbovirores transmitidas pelos A. aegypti ainda ocorrem anualmente no Brasil (vide dados do 

MS/SVS e DIVE/SC). Novas estratégias devem ser pensadas para provocar a sensibilização 

para a problemática em questão. 

Considerando os dados apresentados anteriormente, além da divulgação em redes 

sociais do blog educacional sobre dengue e A. aegypti, é fundamental que o produto traga 

informações sobre práticas inovadoras no controle da doença a partir do controle do inseto 

vetor, a como as citadas por Zara et al. (2016): uso da bactéria Wolbachia, uso de mosquitos 

transgênicos e irradiados, ou até mesmo o uso combinado de mais estratégias. De modo 

semelhante, trazer propostas interdisciplinares para serem usadas na escola também é 

necessário, como por exemplo a proposta de Pastoriza & Silva (2014), que apresentam uma 

Sequência Didática para Geografia e a dissertação de Reis (2016), que apresenta planos de aula 

com uso de modelagem matemática da dinâmica populacional de A. aegypti através do 

aplicativo Gnumeric. 

 

 

  

                                                
1 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Dengue. Blog da Saúde. Disponível em: 

<http://www.blog.saude.gov.br/component/tags/tag/19.html>. Acesso em: 10 nov. 2020. 

 
2 PORTAL DO PROFESSOR. Dengue. Disponível em: <https://dengueportalprofessor.wordpress.com/>. 

Acesso em: 10 nov. 2020.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

● Desenvolver o blog Proliferando Conhecimento, com ferramentas didáticas para ensino 

sobre Aedes aegypti e doenças por ele transmitidas destinado a professores do Ensino 

Médio.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Compilar informações e atividades pedagógicas sobre o Aedes aegypti e arboviroses 

por ele transmitidas, em uma base de dados disponibilizada no blog. 

● Listar as boas práticas e atividades desenvolvidas na escola que surtiram efeito positivo 

no combate ao vetor nas comunidades pesquisadas.  

● Produzir Sequência de Ensino Investigativa (SEI) sobre combate ao Aedes aegypti. 

● Disponibilizar aos professores o blog com a SEI e demais conteúdos. 
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3. METODOLOGIA 

 

O primeiro passo nesta pesquisa foi o levantamento bibliográfico, que consistiu em 

identificar artigos, revistas eletrônicas, livros e sites que atendam a demanda teórica desta 

pesquisa. Utilizaram-se sites para obtenção de subsídios à pesquisa, como Ministério da Saúde, 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SC, FIOCRUZ, bases de dados das instituições que 

oferecem o PROFBIO. Além disso, plataformas digitais como Google Acadêmico, Scielo e 

Google foram utilizados como fonte de materiais de pesquisa. Sugestões de professores e 

colegas que encontraram materiais relevantes sobre o conteúdo na internet também foram 

consideradas. 

O segundo passo foi a seleção de materiais para a composição da base de dados de 

materiais postados no blog, com artigos, revistas, panfletos, cartuns, vídeos, podcasts, filmes, 

objetos didáticos, atividades etc. Esta seleção ocorre constantemente, uma vez que novos 

materiais são publicados e disponibilizados com frequência. Os mesmos são analisados e, se se 

encaixam nos objetivos do blog, são selecionados e futuramente disponibilizados no blog.  

O terceiro passo foi a produção de uma SEI sobre combate ao A. aegypti com sugestão 

de uso no ensino Médio. A SEI foi construída de acordo com a proposta elaborada por Carvalho 

(2013), que traz como premissas:  

● a importância de um problema para o início da construção do conhecimento; 

problema este que não precisa ser necessariamente experimental, mas que deve 

estar inserido na cultura social do aluno; 

● a percepção de que novos conhecimentos têm origem em conhecimentos 

anteriores, bem como perceber a importância do erro para a construção de novos 

conhecimentos; 

● a necessidade de passar da ação manipulativa para a intelectual; 

● a importância de estruturar seu pensamento, bem como apresentar as 

argumentações discutidas com seus colegas e professores. 

● a percepção de que inovações didáticas exigem inovações na avaliação, e é 

sugerido o uso de uma estratégia avaliativa formativa ao final de cada ciclo que 

compõe a SEI (Ciclo: etapa da proposição do problema pelo professor →etapa 

da resolução do problema pelos alunos → etapa da sistematização dos 

conhecimentos elaborados pelos grupos → etapa de escrever e desenhar). 
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Na proposta de SEI empregada, de Carvalho (2013), o estudante assume papel principal 

na aprendizagem, sendo protagonista do processo, enquanto o professor é o mediador, 

propositor de questionamentos:   

Assim, as questões do professor devem levá-los a buscar evidências em seus dados, 

justificativas para suas respostas, fazê-los sistematizar raciocínios como 

‘se’/’então’/’portanto’ ou o raciocínio proporcional, isto é, se uma das variáveis 

cresce, a outra decresce. Nesses casos, a linguagem científica, isto é, a linguagem 

argumentativa vai se formando (CARVALHO, 2011, p. 7). 

 

Após produzida a presente SEI foi publicada no blog, como uma sugestão de para que 

professores do Ensino Médio a possam empregar em suas aulas. 

O quarto passo foi a construção do blog com as informações selecionadas e materiais 

produzidos, devidamente organizados, para a consulta e pesquisa de docentes. Foi usada a 

plataforma Wix3 para a criação do blog, por ser gratuita, e permitir a inserção de diferentes 

recursos, como imagens, marcadores, textos, vídeos, links, etc.  

Deste modo, após a realização das leituras, análise de documentos, produção da SEI, 

estruturação de página da internet, foi redigido o relatório desta pesquisa na forma de uma 

dissertação. 

 

 

  

                                                
3 https://www.wix.com/wix.com 

https://www.wix.com/wix.com
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, foram desenvolvidos dois produtos, descritos a seguir: uma 

Sequência de Ensino Investigativa (SEI) sobre Aedes aegypti e o blog Proliferando 

Conhecimento.  

 

4.1 Sequência de Ensino Investigativa sobre Aedes aegypti 

 

Sequência de ensino investigativa: Aedes aegypti - o que eu tenho a ver com isso? 

A presente atividade foi construída nos moldes de uma Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI), conforme Carvalho (2013). Seguiram-se as premissas do ensino por 

investigação apresentados pelo referencial teórico, com os seguintes pontos importantes: o 

problema para o início da investigação; os conhecimentos prévios do estudante; a passagem da 

ação manipulativa para a intelectual; a estruturação do pensamento por parte do estudante e a 

argumentação; a sistematização de ideias; e a avaliação diferencial (CARVALHO, 2013). O 

estudante é o protagonista do processo de aprendizagem, enquanto o professor assume o papel 

de mediador. 

Os conteúdos trabalhados na SEI são Aedes aegypti e dengue com estudantes de 1º e 2ºs 

ano do Ensino Médio, com duração prevista de 4 horas/aula, objetivando dialogar sobre a 

problemática nacional e local da presença do mosquito, de modo a se buscar soluções para o 

problema. As atividades propostas nesta sequência de ensino incluem apresentação de situação-

problema, elaboração de hipóteses, registro escrito, leitura de imagens, pesquisas em páginas 

da internet e jornais e outros noticiários de circulação regional, e produção de materiais para 

divulgação. A descrição detalhada da SEI desenvolvida está no Apêndice I deste trabalho.  

Sugere-se que as atividades sejam realizadas em grupos, visto que assim se propicia a a 

troca entre pares a discussão de ideias. Em uma Sequência Didática (SD) produzida por Barbosa 

(2019), com viés investigativo, o autor deixa clara a importância da realização de atividades em 

grupo realizadas, ao descrever que “quando a explicação do professor não foi compreendida 

por todos, um aluno orientou os outros colegas (...). Dessa forma, um aluno pode instruir o outro 

no raciocínio adequado para resolução de um problema” (Barbosa, 2019, p. 47). Outros 

momentos importantes no trabalho em grupo apontados por Barbosa (2019) são a liderança 

desempenhada por alguns estudantes na organização do grupo, a colaboração para a resolução 

de problemas e a discussão para elaboração de hipóteses e explicações 
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 O uso da metodologia investigativa permite aos estudantes maior autonomia em seu 

aprendizado. Ribeiro (2019, p. 38) afirma que “O método investigativo permite que o aluno, 

gradualmente, vá desenvolvendo os conceitos esperados pelo professor para que o estudante 

alcance a meta determinada na elaboração de uma atividade investigativa”. Barbosa (2019) 

aponta que trabalhar com a metodologia de ensino de Biologia por investigação leva à 

construção de conhecimentos curriculares de forma sólida.  

Ainda, em uma proposta de atividade investigativa sobre dengue desenvolvida com 

alunos do ensino fundamental por Costa (2014) fica clara a criticidade proporcionada por essa 

abordagem didática. Os estudantes participantes, em sua maioria, concluíram que não 

desempenhavam seu papel, por não contribuírem com a eliminação de criadouros de mosquitos, 

sendo que sua preocupação com a dengue apenas se revelava ao se falar sobre o assunto 

(COSTA, 2014). Santos (2020) também fala do desenvolvimento do pensamento crítico dos 

discentes participantes de aulas nas quais foi aplicada uma SD investigativa sobre dengue, além 

do exercício do protagonismo frente ao seu aprendizado. Porém, contrastando com o estudo de 

Costa (2014), Santos (2020) afirma que ao final da SD, o estudante se tornou “um agente 

disseminador de práticas de prevenção da dengue em sua comunidade” (Santos, 2020, p. 67), 

uma vez que, durante as aulas da sequência em questão, desenvolveu um kit educacional 

contendo um modelo didático das formas de cada fase do vetor, além de elaborar um podcast, 

que permite a divulgação para a comunidade dos conhecimentos adquiridos no ambiente 

escolar.  
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4. 2 Blog 

 

Como já apresentado na introdução deste trabalho, o uso de blogs apresenta inúmeras 

vantagens no meio educacional, seja como meio para mobilizar a atenção do estudante, sua 

participação, seja usando-o como indexador de materiais educacionais (GUTIERREZ, 2004b). 

Este último foi o uso atribuído ao blog produzido neste trabalho, cujo intuito foi de 

disponibilizar aos professores de Ensino Médio um local com materiais de caráter investigativo 

sobre Aedes aegypti e doenças por ele transmitidas. 

Como primeiro passo para a construção do blog, foi criado o e-mail 

bioaedes@gmail.com, destinado a servir como endereço para quem entre em contato através 

do blog. O blog “PROLIFERANDO CONHECIMENTO” está disponível no endereço 

eletrônico <https://bioaedes.wixsite.com/proliferando>. Ainda, de modo a criar a identidade 

visual “Proliferando Conhecimento” e estruturar o blog, contou-se com a ajuda de um designer. 

Dessa forma, foi desenvolvida a logomarca do blog, presente na Figura 3.  

 

FIGURA 3 -  LOGOMARCA CRIADA PARA O BLOG PROLIFERANDO CONHECIMENTO.

 

FONTE: produzido por designer para uso no Blog. 2022. 

 

Ademais, também como recurso de identidade visual, foram definidas as cores, fontes, 

objetos e imagens do blog.  

Na página inicial há 5 abas que estruturam o blog, sendo elas: “INÍCIO”, “ARTIGOS”, 

“PROLIFERE!”, “SOBRE” e “CONTATO”. A aba de “INÍCIO” direciona o visitante para a 

página inicial do blog; na aba “ARTIGOS” ficam registradas as postagens realizadas; a aba 

"PROLIFERE!" convida o visitante do blog a assinar a newsletter do blog (boletins 

mailto:bioaedes@gmail.com
https://bioaedes.wixsite.com/proliferando
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informativos, que tem por objetivo divulgar notícias e atualizações do produto em questão); na 

aba “SOBRE” está a descrição do blog, com autoria, objetivo e agradecimento à CAPES; e por 

fim, na aba “CONTATO” é possível mandar mensagens para o autor do blog. A Figura 4 

apresenta a página inicial do blog, apresentando as definições e informações acima citadas.  

 

FIGURA 4 - PÁGINA INICIAL DO BLOG PROLIFERANDO CONHECIMENTO. 

Fonte: Captura de tela do blog PROLIFERANDO CONHECIMENTO. Disponível em: 

<https://bioaedes.wixsite.com/proliferando>. 2022. 

 

 

4.2.1 Postagens  

 

Até o momento em que a presente dissertação foi redigida, o blog PROLIFERANDO 

CONHECIMENTO contava com 20 posts (nome dado aos artigos publicados no blog). Para 

organizar as informações publicadas, foram criadas duas categorias: “SEI - PROFBIO”, na qual 

estão as produções de egressos do PROFBIO, com planos de aula e atividades sobre A. aegypti, 

dengue e outras arboviroses; “Sugestão de materiais”, onde outros sites e conteúdos 

considerados interessantes e que podem ser usados por professores como fonte de pesquisa, 

bem como durante suas aulas. Além destes, há as publicações gerais do blog (elaboradas pelos 

autores deste trabalho), com a apresentação do mesmo, breve descrição sobre o que é o Ensino 

por Investigação e a importância de falar sobre A. aegypti nas escolas. 

 Outra publicação apresenta aos professores os locais para busca de dados 

epidemiológicos sobre a A. aegypti e dengue no Brasil (Figura 5). São sugeridos os sites do 

DATASUS (https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-

notificacao-de-2007-em-diante-sinan/), boletins epidemiológicos 

https://bioaedes.wixsite.com/proliferando
https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/
https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/


31 
 

(https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-

epidemiologicos/edicoes/2022) e do DIVE/SC (https://www.dive.sc.gov.br/index.php/dengue), 

este último com dados de Santa Catarina.  

 

FIGURA 5 - EXEMPLO DE POST SOBRE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS PRESENTE NO BLOG 

PROLIFERANDO CONHECIMENTO. 

 

Fonte: Captura de tela do post “Encontre dados epidemiológicos sobre dengue e seu vetor”, do blog 

PROLIFERANDO CONHECIMENTO. Disponível em: 

<https://bioaedes.wixsite.com/proliferando/post/encontre-dados-epidemiol%C3%B3gicos-sobre-dengue-e-seu-

vetor>. 2022. 

 

A categoria “SEI - PROFBIO” tem 8 postagens, e cada um deles descrevendo 

brevemente a atividade preparada por um professor egresso do Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia (PROFBIO). Os materiais são oriundos de buscas realizadas nos 

repositórios dos sites dos Programas de Pós-Graduação das Universidades que oferecem o 

PROFBIO. Conta com atividades Investigativas sobre dengue realizadas com turmas do Ensino 

Médio, onde se buscou nos títulos e resumos os termos “dengue”, “arboviroses”, ou “Aedes 

aegypti” (Quadro 1, Figura 6).  

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/edicoes/2022
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/edicoes/2022
https://www.dive.sc.gov.br/index.php/dengue
https://bioaedes.wixsite.com/proliferando/post/encontre-dados-epidemiol%C3%B3gicos-sobre-dengue-e-seu-vetor
https://bioaedes.wixsite.com/proliferando/post/encontre-dados-epidemiol%C3%B3gicos-sobre-dengue-e-seu-vetor
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QUADRO 1: PRODUÇÕES SELECIONADAS DAS BASES DE DADOS DO PROFBIO SOBRE DENGUE, 

Aedes aegypti OU ARBOVIROSES. 

Título da dissertação Autor Dados Tipo de atividade 

relatada 

PLATAFORMA 

YOUTUBE® COMO 

FERRAMENTA PARA O 

ENSINO DE BIOLOGIA 

JANE MARGARETH 

BRITO SILVA 

UFMT - 2019 

https://www.profbio.ufm

g.br/wp-

content/uploads/2021/01/

TCM-Jane-Margareth-

Brito-Silva.pdf 

Sequência Didática 

Investigativa com o 

tema Dengue e uso da 

ferramenta Youtube. 

“APRENDIZAGEM 

INVESTIGATIVA SOBRE 

A DENGUE 

EMPREGANDO A 

EDUCAÇÃO STEAM E 

MÉTODOS ATIVOS NO 

ENSINO MÉDIO” 

PATRÍCIA ALVES 

DOS SANTOS 

UFMT - 2020 

https://ri.ufmt.br/bitstrea

m/1/2416/1/DISS_2020_

Patr%C3%ADcia%20Al

ves%20dos%20Santos.pd

f 

Sequência Didática 

Investigativa sobre 

Dengue e produção de 

podcast para 

divulgação.  

ARBOVIROSES NAS 

AULAS DE BIOLOGIA: O 

USO DE MÍDIAS 

DIGITAIS EM 

DIFERENTES 

CONTEXTOS 

METODOLÓGICOS 

SUZANA DE 

LOURDES SOUSA 

FREITAS 

UFPE - 2019 

https://www.profbio.ufm

g.br/wp-

content/uploads/2021/01/

Freitas-Suzana-de-

Lourdes-Sousa.-

Dissertacao.pdf 

Produção de 

Sequências Didáticas 

Investigativas para 

sala de aula invertida 

e sala de aula 

tradicional, ambas 

com uso de mídias 

digitais 

O USO DA 

TECNOLOGIA QR CODE 

NA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO COMO 

FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA 

AUXILIAR NO 

COMBATE AO Aedes 

aegypti. 

LEONARDO 

MAURICIO 

PISETTA GORGES 

UFSC - 2019 

https://www.profbio.ufm

g.br/wp-

content/uploads/2021/07/

LEONARDO-

MAURICIO-PISETTA-

GORGES_TCM.pdf 

 

Produção de website 

com informações 

sobre aspectos 

biológicos e 

epidemiológicos do 

Aedes aegypti e 

divulgação dos links 

de acesso aos 

materiais através de 

QR Codes.  

IMUNOLOGIA 

INTEGRADA À SAÚDE 

AMBIENTAL: 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

PARA O ENSINO DE 

ARBOVIROSES 

MARIA YSLÂNIA 

DE ARAÚJO  

UERN - 2019 

https://www.profbio.ufm

g.br/wp-

content/uploads/2021/01/

TCM-YSLANIA.pdf 

 

Jogo Educa Aedes 

(disponível no Play 

Store) desenvolvido 

pela autora e aplicado 

durante uma 

sequência de 

atividades de 

aprendizagem: mapa 

conceitual, produção 

de folder informativo, 

história em 

quadrinhos e saída de 

campo.  

AS ARBOVIROSES E O 

USO DE PODCASTS 

COMO FERRAMENTA 

FACILITADORA NO 

EUNATÃ DE 

OLIVEIRA ARAÚJO  

UFPE - 2020 

https://repositorio.ufpe.br

/bitstream/123456789/40

666/1/DISSERTA%c3%

Sequência Didática 

com produção de 

podcasts sobre 

arboviroses 

https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-Jane-Margareth-Brito-Silva.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-Jane-Margareth-Brito-Silva.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-Jane-Margareth-Brito-Silva.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-Jane-Margareth-Brito-Silva.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-Jane-Margareth-Brito-Silva.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2416/1/DISS_2020_Patr%C3%ADcia%20Alves%20dos%20Santos.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2416/1/DISS_2020_Patr%C3%ADcia%20Alves%20dos%20Santos.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2416/1/DISS_2020_Patr%C3%ADcia%20Alves%20dos%20Santos.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2416/1/DISS_2020_Patr%C3%ADcia%20Alves%20dos%20Santos.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2416/1/DISS_2020_Patr%C3%ADcia%20Alves%20dos%20Santos.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/Freitas-Suzana-de-Lourdes-Sousa.-Dissertacao.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/Freitas-Suzana-de-Lourdes-Sousa.-Dissertacao.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/Freitas-Suzana-de-Lourdes-Sousa.-Dissertacao.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/Freitas-Suzana-de-Lourdes-Sousa.-Dissertacao.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/Freitas-Suzana-de-Lourdes-Sousa.-Dissertacao.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/Freitas-Suzana-de-Lourdes-Sousa.-Dissertacao.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40666/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Eunat%c3%a3%20de%20Oliveira%20Ara%c3%bajo.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40666/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Eunat%c3%a3%20de%20Oliveira%20Ara%c3%bajo.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40666/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Eunat%c3%a3%20de%20Oliveira%20Ara%c3%bajo.pdf
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PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM E 

PROMOÇÃO A SAÚDE 

NA ESCOLA 

87%c3%83O%20Eunat

%c3%a3%20de%20Oliv

eira%20Ara%c3%bajo.p

df 

divulgados para a 

comunidade escolar 

como estratégia para a 

promoção da saúde. 

CONFRONTANDO 

INFORMAÇÕES DE 

FAKE NEWS NA AULA 

DE BIOLOGIA - 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

COM VIÉS 

INVESTIGATIVO SOBRE 

A FEBRE AMARELA  

MATHEUS FELIPE 

DIAS BARBOSA 

UFMG - 2019 

https://www.profbio.ufm

g.br/wp-

content/uploads/2021/01/

TCM-versao-final.pdf 

Sequência didática 

investigativa sobre a 

febre amarela através 

do uso de fake news.  

PRODUÇÃO DE VÍDEO: 

UMA PROPOSTA 

INVESTIGATIVA PARA 

O ENSINO DE 

BIOLOGIA 

EDGAR DA SILVA 

PRATES 

UFMT - 2020 

https://ri.ufmt.br/bitstrea

m/1/2409/1/DISS_2020_

Edgar%20da%20Silva%

20Prates.pdf 

Sequência didática 

com produção de 

vídeos sobre o Aedes 

spp.  e arboviroses 

com posterior 

produção de vídeos 

sobre o conteúdo para 

a plataforma Youtube.  

Fonte: Wagner (2022). 

 

 

FIGURA 6 - CATEGORIA SEI - PROFBIO DO BLOG PROLIFERANDO CONHECIMENTO. 

 

Fonte: Captura de tela da categoria SEI - PROFBIO do blog  PROLIFERANDO CONHECIMENTO. Disponível 

em: <https://bioaedes.wixsite.com/proliferando/blog/categories/sei-profbio>. 2022. 

 

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40666/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Eunat%c3%a3%20de%20Oliveira%20Ara%c3%bajo.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40666/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Eunat%c3%a3%20de%20Oliveira%20Ara%c3%bajo.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40666/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Eunat%c3%a3%20de%20Oliveira%20Ara%c3%bajo.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40666/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Eunat%c3%a3%20de%20Oliveira%20Ara%c3%bajo.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-versao-final.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-versao-final.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-versao-final.pdf
https://www.profbio.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/01/TCM-versao-final.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2409/1/DISS_2020_Edgar%20da%20Silva%20Prates.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2409/1/DISS_2020_Edgar%20da%20Silva%20Prates.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2409/1/DISS_2020_Edgar%20da%20Silva%20Prates.pdf
https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2409/1/DISS_2020_Edgar%20da%20Silva%20Prates.pdf
https://bioaedes.wixsite.com/proliferando/blog/categories/sei-profbio
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A categoria “Sugestão de materiais” reúne 7 postagens de sites, planos de aula, 

reportagem, exposição virtual, indexador de produções de professores, etc, sobre A. aegypti, 

dengue e outras arboviroses (Quadro 2, Figura 7).  

 
Quadro 2: MATERIAIS DE OUTROS SITES E FONTES POSTADOS NO BLOG.  

Material Autor Descrição Discussão das atividades - como torná-

las investigativas 

Com Ciência na 

Escola: Dengue 

Com Ciência na 

Escola - 

LBC/IOC/Fiocruz

. 

Disponível em: 

http://www.fiocru

z.br/ioc/cgi/cgilua

.exe/sys/start.htm?

sid=426 

Material produzido em 

2005, e conta com os 

Fascículos I e II, que falam 

sobre dengue, além de um 

Caderno de Protocolos 

Experimentais.  

O Fascículo I é destinado 

ao Ensino Fundamental, 

mas pode ser aplicado em 

outros segmentos do 

ensino. O Fascículo II é 

destinado ao Ensino 

Fundamental, anos finais e 

Ensino Médio. Conta com 

atividades de pesquisa, 

quebra-cabeça, construção 

de linha do tempo, 

imagens para recorte, 

jogos, cartas informativas, 

etc. 

Conta com informações 

sobre morfologia, 

ecologia, biologia do A. 

aegypti, diferenciação de 

outros mosquitos, etc. 

As atividades propostas neste material 

não são investigativas, por se tratarem de 

um protocolo pronto de tarefas a serem 

executadas. Mas, os materiais podem ser 

usados de forma investigativa. O Caderno 

de Protocolos Experimentais pode ser 

usado como forma de registro da 

investigação (considerando que o registro 

das atividades realizadas e as conclusões 

é um importante item de atividades 

investigativas). 

Ainda, pode-se usar a pergunta da 

atividade 1 do Fascículo II para fazer a 

investigação: “O que fazer para controlar 

a disseminação da dengue?”. Deixe os 

estudantes levantarem suas hipóteses, e 

use as respostas deles para produzir novas 

perguntas. Peça que o registro escrito seja 

feito, durante todo o processo da 

investigação. 

Além disso, ao invés de entregar o mural 

que apresenta o ciclo de vida do A. 

aegypti e os jogos prontos, os alunos 

poderão construí-los. Assim, poderão ser 

construídos jogos de trilha, labirinto, 

“batalha naval”, perguntas e respostas, 

etc, com base em pesquisas prévias 

realizadas.  

Para finalizar, é possível voltar à pergunta 

inicial, respondê-la mais uma vez, e 

comparar com a primeira resposta.  

A realização das atividades em grupo é 

um ponto muito positivo, e que está 

também presente em atividades 

investigativas. 

Blog da Dengue 

- Portal do 

Professor 

Portal do 

Professor. 

Disponível em: 

<https://denguepo

rtalprofessor.word

press.com/> 

Blog que reúne sites, 

recursos e materiais 

oriundos da Web e do 

Portal do Professor sobre 

dengue. Há sugestões de 

aula para diferentes níveis 

de ensino, produções 

escolares (descritas em 

vídeos, reportagens, etc), 

conteúdos multimídia 

(infográficos, sites, 

entrevistas, vídeos, 

animações, áudios, jogos), 

O blog em questão traz uma enormidade 

de conteúdos e materiais que podem ser 

usados em sala de aula. Trata-se de um 

repositório produzido a partir do ano de 

2010, o que contribui para seu grande 

acervo, contudo, deve-se analisar os 

materiais ao se buscar informações 

atualizadas.  

É possível usar muitos dos materiais 

produzidos e disponíveis no site de forma 

investigativa, o que depende da forma 

como a aula é organizada, lembrando das 

perguntas que conduzem as investigações 
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campanhas realizadas por 

estados e municípios.  

e do grau de liberdade dado aos 

estudantes.  

Reportagem 

“Como engajar 

os alunos no 

combate ao 

mosquito Aedes 

aegypti” 

 

Marina Lopes e 

Maria Victória 

Oliveira. 

Disponível em: 

<https://porvir.org

/como-engajar-os-

alunos-combate-

ao-mosquito-

aedes-aegypt/> 

A matéria, publicada no 

site PORVIR, em 2016, 

traz várias sugestões de 

atividades para 

desenvolver com os 

alunos, tanto do ensino 

fundamental como médio. 

As atividades descritas 

incluem jogos eletrônicos, 

desenho animado, podcast, 

vídeos e quadrinhos. 

É possível usar os materiais retratados na 

reportagem de forma investigativa, o que 

depende da forma como a aula é 

organizada, lembrando das perguntas que 

conduzem as investigações e do grau de 

liberdade dado aos estudantes.  

Sugere-se o uso de um problema ou uma 

situação-problema para começar a 

investigação, que seja realizado o 

levantamento de hipóteses, que as 

hipóteses sejam testadas e assim 

confirmadas ou refutadas.  

A organização dos estudantes em grupo 

durante a investigação é extremamente 

importante por propiciar a discussão entre 

pares, e além disso, não se pode esquecer 

do registro escrito da atividade.  

Exposição 

virtual AEDES: 

que mosquito é 

esse? 

ERA Virtual - 

projeto de visitas 

360°. Disponível 

em: 

<https://www.era

virtual.org/aedes/

> 

No site é possível fazer 

uma visita interativa a um 

espaço planejado em 360° 

com informações sobre 

morfologia, biologia, ciclo 

de vida, do A. aegypti. 

Conta ainda com 

informações sobre dengue, 

zika e chikungunya. Conta 

com vídeos, imagens de 

microscopia, textos, 

distribuídos em diversos 

espaços, configurando um 

ambiente interativo aos 

visitantes. 

O site pode ser usado como subsídio para 

uma investigação. O próprio título do site 

pode ser usado como pergunta para iniciar 

a atividade. A partir do questionamento: 

“Aedes aegypti: que mosquito é esse?” é 

possível começar um trabalho 

investigativo. As hipóteses levantadas 

pelos alunos devem ser testadas, sendo 

estes testes definidos pelo próprio 

estudante. A interatividade do site 

permite que ele seja usado durante a 

investigação, ou ainda mesmo na 

sistematização de informações.  

A organização dos estudantes em grupo 

durante a investigação é extremamente 

importante por propiciar a discussão entre 

pares, e além disso, não se pode esquecer 

do registro escrito da atividade.  

Nova Escola - 

planos de aula 

sobre dengue 

Plataforma Nova 

Escola. 

Disponível em: 

<https://novaescol

a.org.br/busca?qu

ery=dengue&sub

mit=> 

A plataforma Nova Escola 

conta com reportagens, 

planos de aula e material 

educacional de diferentes 

áreas. O conteúdo já é 

pensado de acordo com a 

Base Nacional Comum 

Curricular, e organizado 

por nível de ensino. 

Diferentes conteúdos 

podem ser buscados, e na 

presente busca se realizou 

o levantamento de 

atividades sobre dengue 

(conforme o link 

disponibilizado). 

Muitas das atividades presentes na 

plataforma Nova Escola já são planejadas 

com uma abordagem investigativa.  

Para atividades que não aparecem de 

forma investigativa, valem as seguintes 

considerações: 

● importância do problema, ou 

situação-problema para iniciar a 

investigação; 

● elaboração das hipóteses; 

● investigação, teste das hipóteses;  

● sistematize as informações 

encontradas;  

Lembre-se do grau de liberdade que deve 

ser dado ao estudante, da importância do 

trabalho em grupos, e do registro em todas 

as etapas da investigação.  

Repositório de 

materiais - 

Secretaria de 

Estado da 

Foram encontrados muitos 

materiais que podem ser 

Os materiais disponibilizados nesta fonte 

de busca servem de subsídio para o 
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Secretaria de 

Estado da 

Educação do 

Paraná 

Educação do 

Paraná. Materiais 

para educadores. 

Busca sobre Aedes 

aegypti. 

Disponível em: 

<http://s.busca.pr.

gov.br/search?site

search=&q=Aedes

+aegypti&btnG=

Buscar&sitesearc

h=&client=educac

ao_frontend&outp

ut=xml_no_dtd&p

roxystylesheet=ed

ucacao_frontend&

sort=date%253A

D%253AL%253A

d1&oe=UTF-

8&ie=UTF-

8&ud=1&wc=200

&wc_mc=1&excl

ude_apps=1&site

=educacao_collect

ion> 

usados como forma de 

pesquisa a educadores. 

Alguns materiais podem 

ser usados em sala de aula 

também. 

professor, tanto como fonte de consulta 

em suas pesquisas, como material para 

uso na sala de aula.  

Para que os materiais selecionados para 

uso durante as aulas sejam empregados de 

forma investigativa, valem as 

considerações:  

● Iniciar com a problematização, 

seja através de uma 

pergunta/problema ou de uma 

situação problema (lembrando 

que é possível problematizar 

com vídeos, áudios, imagens, 

charges, etc); 

● Elaboração das hipóteses por 

parte dos estudantes. É 

importante usar o momento para 

levantar conhecimentos prévios; 

● Investigação, teste das 

hipóteses;  

● Sistematização das informações 

encontradas;  

● Registro escrito das atividades 

realizadas. Através do registro é 

possível acompanhar o caminho 

percorrido pelo estudante para 

chegar às suas conclusões, e, 

inclusive este último pode ser 

usado como forma de avaliação.  

Fonte: Wagner (2022).  

 

FIGURA 7 - CATEGORIA “SUGESTÃO DE MATERIAIS” DO BLOG PROLIFERANDO 

CONHECIMENTO. 
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Fonte: Captura de tela da categoria SEI - PROFBIO do blog  PROLIFERANDO CONHECIMENTO. Disponível 

em: <https://bioaedes.wixsite.com/proliferando/blog/categories/sei-profbio>. 2022. 

 

Ressalta-se que o blog não é um produto finalizado, pois pode ser constantemente 

modificado e atualizado. O mesmo é enfatizado por Vieira (2019), que também produziu um 

blog em sua especialização. A mesma autora aponta que o blog funciona também como forma 

de divulgar os trabalhos que são feitos nas escolas, pois muitas vezes a comunidade não fica 

sabendo das boas práticas realizadas no interior dos educandários (VIEIRA, 2019). 

Destarte, fica evidente que blogs são ferramentas muito úteis para a divulgação e 

compartilhamento do trabalho docente, sendo usados também em trabalhos do PROFBIO. A 

dissertação desenvolvida por Ribeiro (2019) descreve a elaboração de blog com sequência de 

ensino investigativa sobre fisiologia cardiovascular para ser aplicado com estudantes. O autor 

ressalta a necessidade do professor se atualizar, usar novas tecnologias e percebê-las como 

auxílio no processo de ensino-aprendizagem, ao invés de se pôr contra elas (RIBEIRO, 2019).  

Alves (2019), cuja dissertação também descreve o uso de blog na educação, corrobora tal 

https://bioaedes.wixsite.com/proliferando/blog/categories/sei-profbio
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afirmação, mesmo considerando que processos de formação de docentes, falta de recursos e 

ferramentas pedagógicas não facilitam o desenvolvimento de trabalhos com tecnologias da 

informação e comunicação. Assim, a autora coloca nas mãos do professor a tarefa de reverter 

essa dificuldade (ALVES, 2019). 

Ainda, cita-se o trabalho de Gorges (2019), que desenvolveu um site com informações 

sobre A. aegypti, além de alguns materiais produzidos por seus alunos. O autor descreve que o 

uso de uma página da internet se deu como forma de democratizar o acesso às informações. 

Assim, afirma que informações sobre aspectos biológicos e epidemiológicos do A. aegypti não 

ficam restritas ao ambiente escolar (GORGES, 2019). 

Ainda, com o intuito de aumentar o alcance dos materiais e informações 

disponibilizados no blog, foi criado o perfil PROLIFERANDO CONHECIMENTO no 

Instagram (Figura 8). 

 

FIGURA 8 - PERFIL PROLIFERANDO CONHECIMENTO NO INSTAGRAM. 

 

Fonte: Captura de tela do perfil PROLIFERANDO CONHECIMENTO no Instagram. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/proliferandoconhecimento >. 2022. 
 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/proliferandoconhecimento
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, depreende-se que os produtos da presente dissertação serão úteis a 

professores de Biologia para buscar informações e ideias, além de planos de aula com viés 

investigativo sobre A. aegypti e arboviroses por ele transmitidas. A base de dados do blog 

PROLIFERANDO CONHECIMENTO pode ser constantemente alterada, o que permite sua 

atualização e consequente disponibilização de materiais novos aos docentes.  

Além da atualização constante do blog, outro item a ser considerado é a divulgação do 

mesmo em redes sociais. Percebe-se que atualmente muitos professores divulgam seus produtos 

(sejam eles planos de aula, livros, blogs, jogos, panfletos, etc) em redes sociais como o 

Facebook, Instagram, ou em grupos de Whatsapp e Telegram. Assim, a criação de um perfil no 

Instagram, como foi feito no presente trabalho, objetiva tornar o blog mais acessível aos 

professores. Assim como no blog, o perfil no Instagram também é dinâmico, sendo atualizado 

constantemente. 

Ademais, a construção de um blog por parte de professores também traz diversos 

benefícios, como o estudo de ferramentas tecnológicas, produção, edição e divulgação de 

materiais. Assim, o professor também se atualiza, e possivelmente leva seus novos 

conhecimentos para sua prática em sala de aula, aplicando diferentes tecnologias e 

metodologias.  

O Ensino por Investigação, usado neste trabalho como abordagem didática sugerida aos 

profissionais que acessarão o blog, leva à mudança nos papéis desempenhados pelos indivíduos 

que compõem a dinâmica da sala de aula. O estudante é o sujeito ativo do processo de 

aprendizagem, com papel de protagonista, enquanto o professor, não menos importante, assume 

o papel de mediador. E o papel da mediação é extremamente importante, pois o professor, ao 

planejar suas aulas, deve fazer o aluno se sentir parte do processo, considerando seus 

conhecimentos prévios, suas habilidades e possibilidades para a realização de qualquer 

atividade.  

Contudo, deve-se deixar claro que por mais que no presente trabalho se sugira o Ensino 

por Investigação, existem diversas outras metodologias para a condução das aulas. Sejam elas 

metodologias ativas, sala de aula tradicional, etc, diferentes estratégias de ensino devem ser 

exploradas. No decorrer das aulas, é o professor que deve perceber que atividades “funcionam” 

com seus alunos e quais não. A variedade de propostas diferentes é importante! 
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APÊNDICE I:  Sequência de ensino investigativa: Aedes aegypti - o que eu tenho a ver 

com isso? 
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A presente atividade foi construída nos moldes de uma Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI), conforme Carvalho (2013). Seguiram-se as premissas do ensino por 

investigação apresentados pelo referencial teórico, com os seguintes pontos importantes: o 

problema para o início da investigação; os conhecimentos prévios do estudante; a passagem da 

ação manipulativa para a intelectual; a estruturação do pensamento por parte do estudante e a 

argumentação; a sistematização de ideias; e a avaliação diferencial (CARVALHO, 2013). O 

estudante é o protagonista do processo de aprendizagem, enquanto o professor assume o papel 

de mediador. 

Ainda, a presente SEI segue a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), ao 

propor atividades e discussões que visam:  

(...) a formação dos jovens para o enfrentamento dos desafios da 

contemporaneidade, na direção da educação integral e da formação cidadã. Os 

estudantes, com maior vivência e maturidade, têm condições para aprofundar o 

exercício do pensamento crítico, realizar novas leituras do mundo, com base em 

modelos abstratos, e tomar decisões responsáveis, éticas e consistentes na 

identificação e solução de situações-problema. (BRASIL, 2017, p. 537, grifos 

nossos). 

 

Conteúdos: Aedes aegypti e dengue; 

 

Objetivos:  

● Dialogar sobre a problemática da dengue no Brasil, enfatizando impactos locais 

da presença do mosquito Aedes aegypti nos ambientes urbanos; 

● Perceber a presença do A. aegypti nos entornos da escola e residências dos 

estudantes; 

● Discutir e viabilizar estratégias para o combate ao mosquito nos ambientes; 

 

Habilidades da BNCC para o Ensino Médio que são trabalhadas nesta SEI: 

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 

instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados 

experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-

problema sob uma perspectiva científica. 

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de 

análises, pesquisas e/ou experimentos – interpretando gráficos, tabelas, símbolos, códigos, 

sistemas de classificação e equações, elaborando textos e utilizando diferentes mídias e 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) –, de modo a promover debates em 

torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural. 
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(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais 

serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, 

atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades 

locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de promover ações que contribuam para 

a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população.  

 

Público-alvo: 1ª e 2ªs séries do Ensino Médio (Nesta etapa de ensino, a atividade pode ser 

desenvolvida tanto nas aulas semanais de Biologia, quanto em disciplinas eletivas ou trilhas de 

aprofundamento, a depender do que for oportunizado aos estudantes em cada unidade escolar); 

 

Tempo de duração previsto: 4 horas/aula*(2 semanas), com tempo adaptável às necessidades 

da turma;    

● Perceba que dependendo da forma selecionada para fazer a divulgação dos 

resultados da pesquisa realizada pelos estudantes pode ser necessário mais ou 

menos tempo nesta sequência didática. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

Aulas 1 e 2 

Inicie a aula apresentando o seguinte texto aos estudantes: 

“Todo verão é a mesma história! O calor somado às conhecidas chuvas de verão - localizadas, 

passageiras - logo torna o Aedes aegypti mais presente na vida das pessoas na cidade. O zum 

zum e a picadinha são o menor dos incômodos que o mosquito traz à população. Vetor de 

várias doenças, entre elas a dengue, A. aegypti é um grande problema de saúde pública!  

Como cada cidadão pode ajudar a diminuir o problema? ” 

 

Após a leitura, use o quadro branco para anotar itens que os estudantes julgaram 

importantes na situação apresentada, na forma de uma tempestade de ideias. Alguns 

questionamentos podem ajudar neste momento: quem é o Aedes aegypti? O que o calor e as 

chuvas têm a ver com o mosquito? Qual é a relação da água com o mosquito? A que doenças 

este mosquito está relacionado? Quais são os sintomas destas doenças? Você já teve alguma 

dessas doenças ou conhece alguém que já teve? Será que há focos do mosquito na escola? E 

nas casas de cada um dos estudantes? Você sabe o que são arboviroses?  
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Com a presente atividade, é possível realizar o levantamento de conhecimentos prévios 

dos estudantes. Professor, registre no quadro, e peça aos seus alunos que também façam o 

registro no caderno de todos os passos da investigação. 

E, após a tempestade de ideias, volte ao texto apresentado aos estudantes e retome a 

pergunta colocada no final: “O que deve ser feito para acabar, ou ao menos, diminuir os 

problemas causados pelo Aedes aegypti?”. Este é o momento de levantar hipóteses. Peça aos 

estudantes para fazer o registro de suas hipóteses em seus cadernos.  

 

As atividades acima descritas podem ser feitas de forma remota, usando o Google Meet4 para 

os encontros síncronos e conversa com os estudantes, e o aplicativo Mentimeter5 para promover 

o engajamento e participação dos estudantes nos momentos de construção de nuvens de 

palavras (“chuva de ideias”). 

 

Em seguida, proponha a atividade de leitura de imagens. No final desta sequência de 

ensino, há um banco de imagens que pode ser usado. Os estudantes, organizados em grupos, 

poderão usar as imagens e propor uma organização lógica das mesmas, justificando a ordem de 

figuras escolhida. É importante estimular o debate entre os estudantes, além do registro escrito 

da atividade.  

Proponha a apresentação da sequência de imagens proposta pelos grupos para a turma.  

Em aula subsequente, proponha uma saída a campo (escola e arredores) de modo a 

realizar a busca ativa de focos potenciais para o desenvolvimento de A. aegypti.  

 

Dica: caro professor, faça a busca de focos na escola antes de propor a atividade aos estudantes. 

Caso não haja nenhum ponto que possa servir de foco, deixe algum material, para os estudantes 

encontrarem, de modo a fazê-los perceber tais estruturas no ambiente.  

 

                                                
4 Disponível no link: <https://meet.google.com/> 
5 Disponível no link: <https://www.mentimeter.com/pt-BR> 
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Incentive os estudantes a procurar locais onde o mosquito pode se desenvolver em suas 

residências. Lembre-se sempre de fazer o registro, com anotações no caderno e, se possível, o 

registro fotográfico. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Aulas 3 e 4 

Converse com os alunos sobre possíveis focos de mosquitos encontrados na escola ou 

em suas residências, para que os mesmos percebam a presença de focos de A. aegypti em sua 

região. Espera-se que os estudantes citem alguma fonte de consulta, e tragam informações sobre 

o assunto, mas, caso haja dificuldades, nos itens a seguir são citadas atividades que podem ser 

realizadas para buscar informações sobre a proliferação do mosquito na região onde você mora: 

● Faça buscas sobre a situação de casos de dengue, zika e chikungunya, além da 

contagem de focos de A. aegypti usando os dados epidemiológicos disponibilizados 

nos seguintes locais: 

○ DATASUS6: Selecione "dengue de 2014 em diante" e após faça a busca 

por "abrangência geográfica" de interesse. Neste link você poderá fazer a 

busca por município de notificação, por ano, faixa etária, etc. São 

encontrados dados de todo o Brasil.  

○ BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS DE ARBOVIROSES 

TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO Aedes aegypti 7: O site apresenta 

as publicações de boletins epidemiológicos que se referem ao 

monitoramento de arboviroses urbanas transmitidas pelo mosquito Aedes 

aegypti no Brasil.  

○ DIVE - Diretório de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa 

Catarina8: Apresenta dados referentes ao estado de Santa Catarina, com 

informações sobre a dengue, plano de contingência, mapas de focos por 

ano, folders, além dos boletins epidemiológicos. 

● Junto aos alunos, faça buscas nos jornais e outros noticiários regionais para 

identificar reportagens que versam sobre dengue, Aedes aegypti, zika, chikungunya, 

ou outras arboviroses.  

                                                
6 Disponível no link: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-

2007-em-diante-sinan/> 
7 Disponível no link:<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-

epidemiologicos/edicoes/2022> 
8 Disponível no link: <https://www.dive.sc.gov.br/index.php/dengue> 

https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/
https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/edicoes/2022
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/edicoes/2022
https://www.dive.sc.gov.br/index.php/dengue
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Estimule a apresentação das reportagens entre os estudantes, bem como a discussão do 

conteúdo. Para complementar o estudo, sugere-se o acesso à exposição virtual: “Aedes, que 

mosquito é esse”9. 

Organize a turma em pequenos grupos, e proponha que cada grupo produza um material 

de divulgação dos conhecimentos adquiridos, seja através de campanhas em redes sociais, 

produção de posts, pequenos vídeos, cartazes, folders, campanhas por áudio, etc, a depender da 

realidade de cada escola. Aproveite para divulgar o que foi produzido no Dia da Família na 

Escola (instituído em Santa Catarina pela lei nº 16.877, de 15 de janeiro de 2016). 

 Para finalizar esta sequência de ensino, proponha aos seus alunos que façam o registro 

escrito, na forma de um pequeno texto, buscando responder aos questionamentos apontados no 

início deste plano de aula, de modo a perceber qual é a relação de cada cidadão com a 

problemática das arboviroses transmitidas pelo A. aegypti.  

 

Importante: Professor, com os resultados apresentados pelos seus alunos, avalie se os 

objetivos do plano de aula foram atendidos. Avalie também se foi possível trabalhar alguma 

habilidade da BNCC descrita. No decorrer das atividades, perceba o que foi mais bem 

aproveitado pelos estudantes, de modo a realizar uma avaliação contínua do plano de aula. 

 

Materiais necessários: 

● Acesso à internet (sala de informática, celulares, tablets); 

● Reportagens de jornais, revistas, sites de notícias, de circulação local e regional; 

● A depender do tipo de material de divulgação produzido: cartolina, folhas A4, 

canetas, canetinhas, lápis de cor, etc.  

 

Referências consultadas para a elaboração da SEI:  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85121-bncc-ensino-

medio&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 22 jul 2020. 

 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa. Ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas. In: 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa (Org.) Ensino de ciências por investigação - Condições para implementação 

em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013. p. 1 - 20.  
  

                                                
9 Disponível no link: http://www.eravirtual.org/aedes/ 

https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
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Referências e descrição das imagens: 

 
 Legenda Fonte 

Imagem 1 Pupas de Aedes aegypti. USP Imagens – foto de 

Marcos Santos/Jornal da USP. 

https://imagens.usp.br/wp-

content/uploads/Laborat%C3%B3rio-de-

espctrometria-de-massa-no-ICB-IV-004-16-Foto-

Marcos-Santos20160108_000.jpg 

Imagem 2 Fêmea de Aedes aegypti se alimentado de sangue 

humano. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t

humb/f/f4/Aedes_aegypti_CDC07.tif/lossy-page1-

800px-Aedes_aegypti_CDC07.tif.jpg 

Imagem 3 Calha de chuva entupida. https://www.araras.sp.gov.br/im/images/auto/n_cal

ha.jpg 

Imagem 4 Operação de combate ao Aedes aegypti, com 

vedação de caixas d’água.  

https://www.flickr.com/photos/portalpbh/24992439

284/in/photostream/ 

Imagem 5 Mapa da distribuição global prevista de Aedes 

aegypti e Aedes albopictus. Por Kraemer MUG e 

colaboradores  (2015). 

Moritz UGKraemer MUG KraemerMarianne E 

SinkaKirsten A DudaAdrian QN MylneFreya M 

ShearerChristopher M BarkerChester G 

MooreRoberta G CarvalhoGiovanini E CoelhoWim 

Van BortelGuy HendrickxFrancis SchaffnerIqbal 

RF ElyazarHwa-Jen TengOliver J BradyJane P 

MessinaDavid M PigottThomas W ScottDavid L 

SmithGR William WintNick GoldingSimon I Haye 

colaboradores (2015) The global distribution of the 

arbovirus vectors Aedes aegypti and Ae. albopictus 

eLife 4:e08347. Disponível em: < 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26126267/>.  

Imagem 6 Prato de vaso de flor com acúmulo de água. https://static.ndmais.com.br/2022/04/istock-

1216429917.jpg 

Imagem 7 Preenchimento de prato de vaso para plantas com 

areia. 

https://www.sesc-rs.com.br/wp-

content/uploads/2022/05/prevencao-dengue-

iStock.jpg 

Imagem 8 Larvas de Aedes aegypti.  https://imagens.usp.br/wp-content/uploads/PUSP-

Mutir%C3%A3o-de-Combate-ao-Aedes-Aegypti-

076-16-Foto-Marcos-Santos-Jornal-da-USP-2.jpg 

Imagem 9 Acúmulo de pneus e outros materiais que podem 

servir de criadouro de larvas de mosquito. 

https://ohoje.com/public/imagens/fotos/amp/2022/0

4/10-abre.jpeg 

Imagem 10 Infográfico de sintomas de dengue.  https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-

conteudo/imagens-1/imagem-sintomas-dengue-

jpg/@@images/image 

Imagem 11 Mosquitos Aedes aegypti em laboratório. https://www.flickr.com/photos/niaid/26444925321/ 

Imagem 12 Bromélia com acúmulo de água https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e

/ee/Bromelias_5_con_agua.jpg 

Imagem 13 Inspeção de pneus e outros materiais para a busca 

de focos de mosquitos. 

http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?i

d=13521727213010 

Imagem 14 Aplicação de inseticida (fumacê) em Brazlândia – 

DF. 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2016/02/25/f

umaces-aplicam-inseticida-em-toda-brazlandia-

nesta-quarta-feira-24/ 

Imagem 15 Mapa dos municípios de Santa Catarina segundo 

situação entomológica – para a presença de Aedes 

aegypti, em abril de 2022. Imagem obtida através 

de captura de tela do boletim epidemiológico.  

https://www.dive.sc.gov.br/phocadownload/doenca

s-agravos/Dengue/Boletins/Boletim-Dengue09-08-

04-2022.pdf.pdf 

Imagem 16 Exantema em criança acometida por dengue. https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/de

ngue-classica-dengue-hemorragica-e-dengue-com-

complicacoes-artigo/ 

Imagem 17 Imagem ampliada de ovos de Aedes aegypti. https://phil.cdc.gov/details.aspx?pid=5129 

Imagem 18 Imagem ampliada de larvas de Aedes aegypti. http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?i

d=13513605619622 

Imagem 19 Mosquito Aedes aegypti se alimentando sangue 

de um hospedeiro humano. 

https://www.rawpixel.com/image/2288463/free-

photo-image-mosquito-aedes-aegypti 

Imagem 20 Alagamento registrado na cidade de São Paulo, 

em 08 de dezembro de 2009. 

https://www.flickr.com/photos/cbnsp/4169012290 

 

 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26126267/
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APÊNDICE II: Blog Proliferando Conhecimento 

 

Link de acesso: https://bioaedes.wixsite.com/proliferando 

 

Capturas de tela do blog: 

 

 

 

 

https://bioaedes.wixsite.com/proliferando
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