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COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA SILVANDIRA SOUSA LIMA 

 

.  

COMBATE   AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI  

 

Mensalmente vem acontecendo esta ação com metodologias e públicos diferenciados.  

Ciente do papel da escola em divulgar e conscientizar a comunidade local e escolar e em 

continuidade à campanha  de combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti, a equipe 

do Colégio Silvandira e alunos foram às ruas no entorno da escola, no dia 20  de setembro 

com a presença da supervisora da DRE, Silvania Cursino e colaboração de Agentes de 

Trânsito, os quais prontamente atenderam ao Ofício encaminhado a eles, realizou-se na 

Avenida Castelo Branco, próximo à praça da Vila Couto Magalhães e da BR 153   um ato 

promovido com o objetivo de chamar a atenção de pedestres e condutores que por ali 

passavam, no sentido de sensibiliza-los quanto à importância do combate ao mosquito 

Aedes Aegypti, mesmo em tempo de estiagem, uma vez que se não tivermos atitudes de 

prevenção agora, quando chegar a chuva o mosquito achará ambiente propício à sua 

proliferação. Na oportunidade foram distribuídos panfletos alertando e orientando sobre os 

cuidados necessários para combater o mosquito. A ação realizada atingiu seu objetivo, que 

era o de alertar as pessoas sobre a importância de manterem os quintais bem limpos e 

nunca deixar recipientes expostos ao acúmulo de água que venha a servir de criadouro do 

Aedes Aegypti. 

            

Em anexo, fotos da ação como evidência. 
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 Em caminhada pela rua.                                                              Os agentes de trânsito orientando os alunos. 

 

            

 Os agentes de trânsito orientando os aluno                       Todos unidos em um só propósito (3). 

 

 

 

Araguaína, 26 de setembro de 2016. 

Equipe gestora e professores. 
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