
 

 

 

 

 
Senhor(a) Diretor(a),

 
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, ao longo

de 2016, vem estimulando ações do combate ao mosquito Aedes aegypti.
Reiterando essa ação, mais uma vez, convida as escolas da Rede Estadual de
Educação (REE) para reflexão e mobilização, a realizar-se no dia 2 de dezembro
de 2016, data marcada pelo Governo Federal, para o início de uma ampla
campanha de combate ao mosquito.

Ressalta-se que, com o retorno do verão e, consequentemente, o
aumento das chuvas, a sociedade depara-se com as ameaças que o Aedes
aegypti traz à população brasileira, como o aumento no número de casos de
dengue, o avanço do Zika vírus, da febre Chikungunya que se alastram por todo
Brasil, trazendo ou ocasionando grande risco à saúde.

A prevenção deve estar constantemente presente em nosso cotidiano,
porém é de suma importância que se reserve tempo para refletir sobre o assunto
e, principalmente, que sejam organizadas ações diferenciadas de combate ao
mosquito em todas as esferas da sociedade.

Solicita-se que na data aprazada, as escolas da Rede Estadual realizem
ações pedagógicas voltadas para prevenção e combate, como forma de estimular
ações na comunidade, com registro das atividades realizadas, para futuros
encaminhamentos. Para isso, esta Secretaria disponibilizou em seu portal,
material de apoio para a referida campanha.

Esta Pasta coloca à disposição a Coordenadoria de Políticas para a
Educação Profissional, para informações complementares, se necessário, por
meio do telefone 3318-3364.
 

Atenciosamente,  
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