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JUSTIFICATIVA
Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, a zika
e a chikungunya. Por isso a importância de um
programa para prevenir, conscientizar e atuar na
erradicação do mosquito e, consequentemente, das
doenças transmitidas por ele. A dengue é uma
arbovirose que, juntamente com a chikungunya e a
zika, tem se destacado entre as doenças
reemergentes que constituem um sério problema
de saúde pública nos dias atuais.
No Brasil, o crescimento das doenças transmitidas
pelo Aedes aegypti alcançou números preocupantes
devido às condições propícias ao desenvolvimento
do mosquito.
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Nesse
contexto,
evidencia-se
a
necessidade de compreensão sobre os
processos que influenciam a dinâmica da
doença para a efetiva mudança de
atitude da população, estabelecendo
processos de conscientização, prevenção
e atuação. Por isso, escolas e sociedade
têm um papel fundamental no
engajamento consciente da comunidade,
por meio de um trabalho qualificado de
letramento científico que envolve as
relações entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade em prol da responsabilidade
cidadã.
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Unidade
Móvel
O Programa Prevenir, Conscientizar
e Atuar contempla uma Unidade
Móvel Avançada de Ciência e
Tecnologia”, que possa visitar
periodicamente as escolas e de
fato contribuir para melhorar as
ações da comunidade escolar
(alunos, professores e munícipes)
nas questões que envolvem o
enfrentamento e combate ao
mosquito Aedes aegypti.
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O Programa
Prevenir, Conscientizar e Atuar
Contempla

OFICINAS
PRÁTICAS
DIGITAIS
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UNIDADE
MÓVEL

JOGOS DIGITAIS

AULAS DIGITAIS

MATERIAIS
DIDÁTICOS
(CARTILHAS)
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ATIVIDADES INTERATIVAS

Elaborados especificamente para
este tema, apresentam relações
com os conteúdos científicos de
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forma lúdica e divertida, além de
propiciar descobertas e
aprendizagens.
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ATIVIDADES INTERATIVAS

Apresentam de forma lúdica e interativa
conteúdos relacionados à área de Ciências,
combate ao mosquito, conscientizando e
prevenindo a proliferação da doença.

São explanações pedagógicas digitais com possibilidade de interatividade do mediador e

dos estudantes de forma a tornar mais interessante, significativo e prazeroso o processo
de aquisição e construção do conhecimento.
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Itens da Unidade Móvel

Tomadas especiais 110/220 v

Painel especial para projeção na cor branca texturizada
com altura de 1000 mm X 1400 mm de largura

23 Cadeiras estofadas

20 Banquetas empilháveis em PVC
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Constam nesta
Unidade Móvel
O programa consegue aliar conhecimento, nas
atividades selecionadas nas oficinas práticas fora da
Unidade Móvel a partir dos Experimentos (Materiais
Concretos), ao uso da Lousa Interativa Digital e das
aulas, palestras e jogos digitais em seu interior à
propostas desafiadoras e significativas.
Nesta unidade móvel, estão contemplados
computadores (notebooks), um kit de jogos
encartonados, um kit de ferramentas, aulas
interativas e jogos digitais, um Kit Tecnológico
englobando lousa interativa digital, microscópio e
câmera CCD, visando uma dinâmica lúdica, de
experimentação e de investigação, com explicações
científicas, permitindo acesso ao conhecimento e,
também, a construção de novas formas de pensar
sobre o combate ao mosquito.
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Armário completo de nicho para guarda
dos notebooks;
Instalação elétrica completa para
carregamento simultâneo dos notebooks

Itens da Unidade
Móvel

5 (cinco) mesas de trabalho em PVC;

Ar condicionado elétrico 220 v tipo split
24.000 buts;
Armários aéreos;
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Parede divisória completa
com porta em madeira
compensada
revestida
em fórmica texturizada e
chave, isolando o salão
operacional do salão de
serviços da unidade
móvel;

Instalação completa do sistema de
iluminação interna e de lógica;
Grupo gerador a gasolina com potência
compatível com a demanda de energia
da unidade móvel;
02 (dois) toldos retráteis equipados com
proteção especial para transporte
montados na lateral direita

Sistema suporte tipo prisioneiro
para fixação de TV na lateral direita
externa;
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Itens da
Unidade Móvel
Fechamento lateral e frontal dos
toldos com a parte superior em

extensão para
cabo de força com
50 metros;

conjunto
de áudio
(interno e
externo)

bebedouro
elétrico

Kit Tecnológico

tela vazada para entrada de ar;
kit Tecnológico; com Microscópio Monocular e lâminas;
02 (dois) holofotes de 150 W

Conjunto de Câmera CCD; Projetor Multimídia, para projeção

instalados na lateral direita;

das lâminas, apresentações e interações; Computador central
(notebook) para uso do professor; notebooks; TV de 42

ponto externo blindado para
captação de Energia Elétrica em
110 ou 220 Volts;
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polegadas; Duas caixas de som amplificadas, dois microfones
headset; Lousa Interativa Digital- com uma (01) caneta
interativa, uma (01) vareta interativa.

02 (dois) rolos de
passadeira
plastica vinilica
com 10 x 2
metros

03 (três)
tomadas
elétricas e de
dados para
TV/DVD/Multi
mídia
instaladas na
lateral direita
com proteção
de
estanqueidade
para água e
poeira;
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MATERIAIS DIDÁTICOS (CARTILHAS)

O Programa contempla CARTILHAS PARA OS ALUNOS, FAMÍLIA e MONITORES. A
proposta é levar orientação, educação e atendimento a crianças, adolescentes e suas
famílias, contribuindo com a prevenção e cuidados NO COMBATE AO MOSQUITO, onde
possam exercer seus direitos e deveres como indivíduos que atuam e fazem parte da
sociedade. A partir da construção dos mais diferentes conhecimentos, a proposta é
formar cidadãos questionadores, responsáveis e conscientes de sua participação no
desenvolvimento de nosso país. Todos os materiais didáticos apresentam a tecnologia
de Realidade Aumentada e Virtual.
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Palestras de
Conscientização
Diferentes profissionais e facilitadores serão os ministrantes
de palestras sobre Dengue, Zika e Chikungunya.
As palestras discorrerão sobre a forma de transmissão, os
sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti, além de medidas preventivas importantes para
diminuir sua presença no meio humano.
.
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OFICINAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

As oficinas acontecem fora e dentro da
Unidade Móvel, acompanhadas por um
mediador de aprendizagem, promovendo
atividades de conscientização e prevenção
apoiadas em jogos como: quebra-cabeças,
dominós, jogos da memória, tabuleiros e
sequências lógicas.
A proposta é ensinar os alunos a criarem e
produzirem armadilhas para o mosquito,
confeccionadas com materiais recicláveis,
que serão colocadas em áreas com alto
índice de proliferação e ocorrência do
mosquito.
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Formação de Agentes
(PROFESSORES, AGENTES DE SAÚDE E SOCIAIS)
O Programa Prevenir, Conscientizar e Atuar contempla Curso de
Formação de Agentes na área de Ciências, durante a implementação do
programa. A formação aos docentes deve acontecer na modalidade
presencial, por meio de oficinas práticas e teóricas, com no mínimo 08
(oito) horas, devendo conter: Informações sobre o mosquito, formas de
prevenção, atividades práticas para serem aplicadas, construção de
armadilhas por meio de oficinas práticas.

A formação dos docentes deverá ser realizada, envolvendo diferentes
recursos, como: vídeos, música, tabelas e gráficos, realidade
aumentada, jogos, com conteúdo dinâmico, prático e contextualizado.
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Gerenciamento e
Manutenção
O Programa dispõe de profissionais (técnicos)
em elétrica e em tecnologia, que são
capacitados para realizar instalação de todos
os equipamentos elétricos, tecnológicos e
digitais, bem como realizar sua manutenção.
Assim como um gerenciamento de realização
de tarefas e geolocalização das escolas e
lugares de acesso da Unidade Móvel, realizado
por tablets.
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Recursos Humanos

Mediadores (monitores)
A função do mediador (monitor) não é simplesmente executar
tarefas repassadas pelo Programa, mas colaborar nas ações
promovidas na Unidade Móvel e das oficinas para desenvolvimento
dos conteúdos abordado. O mediador tem como função propiciar
um ambiente de aprendizagem colaborativa e potencializar o
protagonismo juvenil, promovendo uma postura investigativa nos
estudantes.
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Motorista
O Programa, oferece ainda um motorista para realizar o
deslocamento da Unidade Móvel para os locais onde o
programa será realizado.
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Contato
Local

SISTTECH Tecnologia Educacional
Av Angélica n.º 2582 - CJ 52
Consolação CEP: 01228-200 - São Paulo
(11) 4063-0009
(11) 98405-9906
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comercial@sisttech.com.br
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Thank You
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget dolor sit amet nulla imperdiet
congue. Integer placerat eros ex, suscipit faucibus felis fermentum et. Nulla facilisi. Ac sodales sapien.
Integer pulvinar:

