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INSETOS NA ESCOLA: DIFUSÃO DE CONHECIMENTO, PREVENÇÃO E MEDIDAS DE CONTROLE SOBRE  

INSETOS VETORES DE DOENÇAS ENDÊMICAS COM PERSPECTIVAS DE REFLEXO NA ATUAÇÃO DE 

JOVENS SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento
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Saúde 
Área de 

Atuação
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Capacitação de RH  

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 12 meses 
( X ) (    ) (    ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

Levar conhecimento aos estudantes do ensino  médio sobre medidas de  prevenção e de 

controle de insetos vetores de doenças endêmicas na região.    

 Conscientizar e incentivar os alunos a promoverem medidas preventivas para preservação 

do seu ambiente domiciliar, garantindo assim a sustentabilidade ambiental. 

Atividades  

- Ministrar palestras esclarecedoras e  preventivas  relacionadas a insetos vetores. 

- Aplicar questionários de fixação e avaliação do assunto ministrado. 

- Conscientizar de forma educativa a população do desenvolvimento sustentável; 

- Elaborar cartilhas ilustrativas de prevenção de doenças causadas por insetos, a fim de 

promover a melhoria das condições de vida da população. 

- Capturar insetos na região Metropolitana de Manaus; 

- Organizar uma coleção Entomológica intinerante para exposição nas escolas onde 

ocorrerão as palestras; 

 - Distribuição de folders informativos. 

 

Inovação Palestras dinâmicas e participativas, com exposição do Museu Entomológico Itinerante.     

EQUIPE 

Líder 
Nelson Ferreira Fé 

2127-35-16 nelson@fmt.am.gov.br 

Parcerias 
Institucionais
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Universidade do Estado do Amazonas 

Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
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 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; 

Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
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 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; 

processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; 

desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
10

Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, 

em caso de terem sido credenciadas individualmente. 


