
 

 

Programação – Semana de Mobilização contra o Mosquito 
Aedes aegypti 

 

 

Dia 5 

 

Local:  Pan Centro (manhã) 

Atividade: Palestras sobre prevenção às arboviroses, com distribuição de folders. 

 

 

Local:  Mercado Público De Afogados (manhã) 

Maternidade Bandeira Filho (manhã) 

USF Vila São Miguel (manhã) 

USF Mangueira I (manhã) 

Atividades: Orientações à população sobre prevenção das doenças provocadas pelo mosquito 
Aedes aegypti, com distribuição de material informativo / educativo. 

 

 

Local:  Curado (manhã e tarde) 

Jardim S. Paulo (manhã e tarde) 

Areias (manhã e tarde) 

Jardim S. Paulo II (manhã e tarde) 

Atividades: Mutirão de combate ao mosquito, com orientações, casa a casa e aos transeuntes, 
quanto à prevenção das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, com distribuição de 
material informativo / educativo. 

 

 

Local:  Escola Municipal Rosemar de Macedo Lima 

     USF Bruno Maia 

Atividade: Orientações à população sobre prevenção das doenças provocadas pelo mosquito 
Aedes aegypti, com distribuição de material informativo / educativo. 

 

 

Local:  USF Jordão Baixo (tarde) 

     Creche Municipal Vila dos Milagres (tarde) 

     Escola Municipal Carlúcio Castanha Júnior (tarde) 



Atividade: Orientações à população quanto à prevenção das doenças provocadas pelo mosquito 
Aedes aegypti, com distribuição de material informativo / educativo; na Escola Municipal Carlúcio 
Castanha Júnior, atividades lúdicas, como apresentação do teatro com fantoches, exibição de 
vídeo, trilha e roleta educativa, além de panfletagem e orientações sobre a temática das 
arboviroses. 

 

 

Dia 6 

 

Local:  Cruzamento da Rua Benfica com a Estrada dos remédios, Madalena (manhã) 

Segundo Jardim de Boa Viagem (manhã) 

Atividade: pedágio (entrega de panfletos nas vias públicas e orientações sobre a prevenção das 
arboviroses) 

 

 

Local:  Policlínica Gouveia de Barros (manhã) 

Atividade: Palestras sobre prevenção às arboviroses, com distribuição de folders 

 

 

Local:  USF Ponto de parada (manhã e tarde) 

USF Luiz Wilson (manhã e tarde) 

USF Monteiro de Moraes (manhã e tarde) 

Atividade: Palestras sobre prevenção às arboviroses, com distribuição de folders. 

 

 

Local:  Praça do Trabalho - Casa Amarela (tarde) 

Atividades: Orientações à população quanto à prevenção das doenças provocadas pelo 
mosquito Aedes aegypti, com distribuição de material informativo / educativo; Exposição do ciclo 
biológico do mosquito; Atividade lúdica com presença do mosquito fantasiado. 

 

 

Local:  USF Fernandes Figueira (manhã) 

Atividades: Orientações à população quanto à prevenção das doenças provocadas pelo 
mosquito Aedes aegypti, com distribuição de material informativo / educativo. 

 

 

Local:  San Martin (manhã e tarde) 

Atividades: Mutirão de combate ao mosquito, com orientações, casa a casa e aos transeuntes, 
quanto à prevenção das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, com distribuição de 
material informativo / educativo. 

 

 

Local: Mercado Público de Afogados (manhã) 



Atividades: Orientações à população quanto à prevenção das doenças provocadas pelo 
mosquito Aedes aegypti, com distribuição de material informativo / educativo e entrega de 
hipoclorito. 

 

 

Local: Centro da Juventude 

Atividade: Orientações à população quanto à prevenção das doenças provocadas pelo mosquito 
Aedes aegypti, com distribuição de material informativo / educativo. 

 

 

Local: Escola Paz E Amor – Ibura (tarde) 

Atividade: Orientações à população sobre prevenção das doenças provocadas pelo mosquito 
Aedes aegypti, com distribuição de material informativo / educativo 


