
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #AGENTEDESAUDEMIRIM 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 Ao longo dos anos, inúmeros casos de doenças por dengue, zika e 

chikungunya vem trazendo diversos transtornos à sociedade brasileira, 

inclusive causando várias mortes. Os órgãos de saúde, nas três esferas de 

governo, tem promovido ações e buscado novas soluções para o combate ao 

mosquito Aedes Aegypti.  

 O Projeto Agente de Saúde Mirim (#AGENTEDESAUDEMIRIM) é uma 

proposta para a convocação dos alunos das redes de ensino público, aplicável 

também à rede particular, a participarem efetivamente como agentes de saúde, 

exercendo sua cidadania em prol de comunidades mais saudáveis. Esta 

iniciativa, objetiva alcançar cada uma das residências dos alunos das redes de 

ensino, partindo de uma atividade escolar. 

 Este é um projeto básico, a ser fornecido às prefeituras interessadas, 

com a expectativa de que as escolas nas quais este seja implantado, possam 

complementá-lo e aperfeiçoá-lo, conforme suas particularidades. Tal medida 

deve-se à intenção de alcançarmos o máximo possível de alunos de várias 

séries escolares e de várias idades. 

  

OBJETIVOS: 

 Trabalhar em sala de aula com os alunos para que os mesmos sejam 

influenciadores nas respectivas residências promovendo uma mudança de 

hábitos nos próprios discentes e por conseqüência, nos seus pais ou 

responsáveis, promovendo uma cultura de eliminação dos focos do mosquito 

Aedes nesses locais. 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

– Conscientizar a população sobre a contribuição de cada um no combate ao 

mosquito Aedes; 

– Promover os hábitos de eliminação dos focos do mosquito junto à população; 



– Estabelecer uma estratégia de alcance às residências por meio da educação 

dos alunos das redes de ensino estadual, municipal e particular. 

 

 PÚBLICO ALVO: 

- Alunos da rede de ensino, conforme a particularidade de cada escola, em 

qualquer município interessado; 

- Respectivos pais ou responsáveis; 

- Comunidade escolar. 

  

ESTRATÉGIAS: 

- Sensibilizar professores, alunos e comunidade escolar com vídeos e 

palestras, obtidos em sites do ministério e secretarias de saúde; 

- Trabalhos e oficinas explicativas sobre a utilização do checklist (modelo 

anexo) em cada imóvel; 

- Sensibilizar os pais ou responsáveis por meio da cobrança direta dos alunos 

em casa; 

- Sorteio de bicicletas, duas vezes ao ano (junho e dezembro) aos alunos que 

cumprirem sua missão;  

- Sorteio de computadores ou outros equipamentos às escolas participantes. 

  

ATIVIDADES: 

- Inspeções semanais nas respectivas residências, todo final de semana, 

realizados pelos alunos com a supervisão dos pais ou responsáveis;  

- Preenchimento do checklist pelos alunos; 

- Entrega dos checklists todas as segundas feiras aos professores; 

- Conferencia dos checklists pelos professores, com breve diálogo sobre as 

atividades realizadas pelos alunos; 

- Colocação dos checklists devidamente preenchidos em um baú, para futuro 

sorteio; 

- Sorteio semestral das bicicletas para os alunos e entrega das mesmas. Os 

sorteios serão em junho, referente às atividades do primeiro semestre letivo e 

também em dezembro, referente ao segundo semestre letivo; 

- Sorteio dos equipamentos para as escolas participantes e entrega dos 

mesmos; 

- Divulgação das atividades na imprensa e mídias digitais pela Prefeitura. 



  

AVALIAÇÃO: 

- A avaliação será contínua, realizada pelas instituições participantes, conforme 

cada caso. 

  

RECURSOS AUDIOVISUAIS: 

 - Computador, Internet, TV, Projetor Multimídia; 

- Vídeos (colhidos nos sites em referência); 

- Checklists; 

- Urnas para depositar os checklists; 

- Camisetas e outros itens para os participantes, conforme patrocínios. 

 

REFERÊNCIAS: 

http://www.saude.go.gov.br/page/202/goias-contra-o-aedes 

http://combateaedes.saude.gov.br/pt/ 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: 

- Professores; 

- Comunidade escolar e alunos das redes de ensino; 

- Equipe de funcionários da Escola. 

  

PROMOÇÃO:   

- Governo Estadual e setores subordinados;  

- Prefeitura Municipal e setores subordinados. 

 

APLICAÇÃO:    

- Escolas Estaduais;  

- Escolas Municipais; 

- Escolas particulares. 

 

APOIO: 

- Instituições diversas; 

- Empresas Parceiras. 

 

 



 

SÍMBOLO: 

- Consiste numa elipse que tem, em seu centro, o alvo a ser alcançado, que é o 

combate ao mosquito Aedes Aegypti pelo Agente de Saúde Mirim; 

- Tem a função de conferir uma identidade visual ao projeto e servir de 

motivação para os participantes; 

- O termo  - #AGENTEDESAUDEMIRIM - foi colocado com a função de 

remeter a uma formatação moderna, podendo, inclusive servir de estimulo à 

postagem de imagens em redes sociais; 

- O símbolo poderá ser utilizado em adesivos, camisetas, bonés, etc. 

 

CHECKLIST: 

- O modelo anexo foi montado com a função de permitir simplicidade e 

praticidade às atividades a serem desenvolvidas; 

- Será entregue em branco a cada sexta feira e recolhido preenchido a cada 

segunda feira, pelo professor; 

- Será depositado numa urna do colégio, sendo sorteados nos meses de junho 

e dezembro, permitindo a entrega de premiações aos participantes; 

- Poderá ser modificado e aperfeiçoado conforme particularidades de cada 

município e escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHECKLIST 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escola: ......................................................................................................... 
Aluno (a): .....................................................................................................   

Data da vistoria realizada:  ......../........./ ..............                Série: .............. 

Endereço da vistoria: ................................................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARQUE UM (X) PARA CADA ITEM TRABALHADO  

(CONFORME SEJAM ENCONTRADOS EM SUA CASA) 

   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

DESCREVA COMO FOI SEU TRABALHO 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


