Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC

À Comunidade Escolar
A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura sensível ao cenário nacional
que expõe o alarmante número de casos de transmissão de Zika e à Microcefalia no
país e em nosso Estado, se propõe a promover e desenvolver ações de prevenção e
combate às larvas e ao mosquito Aedes Aegypti necessárias e urgentes no
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS COMO A DENGUE, ZIKA E CHICUNGUNHA,
disponibilizando para tanto toda a sua estrutura nesta força tarefa.
O Zika vírus, segundo o Ministério da Saúde, teve sua relação direta com a
microcefalia, outras malformações congênitas e a Síndrome de Guillain-Barré
confirmadas.
As orientações que seguem ao longo desta carta devem ser, daqui por diante,
pensadas para que essa temática seja incluída no projeto pedagógico no curso deste
respectivo ano letivo das nossas escolas, partindo do eixo MOBILIZAÇÃO E
COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, como tema transversal, interdisciplinar
e transdisciplinar, com ações de curto, médio e longo prazo a fim de estender o fluxo
das informações como estratégia da continuidade aos cuidados necessários com a
prevenção.
Também orientamos que sejam convocados os órgãos colegiados, a
comunidade escolar e comunidades vizinhas para participar de forma conjunta para a
eliminação dos focos dos mosquitos e larvas, através de programas e projetos já
desenvolvidos pelas Coordenadorias e Subcoordenadorias da SEEC.
Como forma de mobilizar a sociedade e garantir que a população tenha
informações confiáveis e atualizadas, foi desenvolvido pelo Ministério da Educação
(MEC) um Plano de Comunicação, tais como as cartas que seguem anexas,
direcionadas aos Diretores (Anexo 1), Professores (Anexo 2), aos Estudantes da
Educação Básica (Anexo 3), aos Estudantes Universitários (Anexo 4), aos
Trabalhadores da Educação (Anexo 5) e às Famílias (Anexo 6).
O MEC disponibiliza o portal http://portal.mec.gov.br/zikazero/index.html, como
fonte de informações e recursos didáticos para o desenvolvimento das ações. Além
disso, estão em andamento o fortalecimento e aperfeiçoamento dos sistemas de
informações composto de sistemas de notificação, aplicativos e boletins.
Desta forma propomos intensificar o envolvimento das escolas nos projetos
como segue orientações:

A partir da primeira semana de aula, compreendido entre os dias
15 e 19 de fevereiro, promover ações de convocação da comunidade escolar a
limpar as escolas, suas casas, e em seu entorno, com vistas a extrapolar
ações mobilizadoras nos bairros onde estão localizadas as nossas muitas
unidades de ensino;


Orientar os gestores escolares que realizem encontros para
distribuição das Cartas do Ministro Aloízio Mercadante da Campanha
ZIKAZERO direcionadas aos professores, estudantes e familiares informando a
todos sobre as mobilizações a serem realizadas, conforme o tópico seguinte;

Direcionar ações de mobilizações nos dias 19 e 26 de fevereiro e
o dia 04 de março por todo o Brasil, inclusive nesta última data instituir o DIA D
em apoio a campanha nacional com o propósito de discutir e organizar ações
que serão realizadas no combate ao mosquito.
Todos os ministérios envolvidos e as Forças Armadas também já estão em
ação, reforçando o combate ao Aedes aegypti com 220 mil militares.
O enfrentamento à proliferação do mosquito Aedes Aegypti pelas Forças
Armadas abrangerá o trabalho de CONSCIENTIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO AOS
ESTUDANTES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO nas escolas das áreas
urbanas de alguns municípios.
A Marinha do Brasil atuará nas cidades de Natal (nos bairros de Lagoa Azul,
Potengi, Petrópolis, Alecrim, Quintas, Cidade Alta e Dix-Sept Rosado), São Gonçalo
do Amarante, Ceará-Mirim e Extremoz.
O Exército Brasileiro dará seu apoio também na cidade de Natal (nos bairros
Tirol, Rocas, Areia Preta, Barro Vermelho, Bom Pastor, Felipe Camarão, Nova
Descoberta, Nossa Senhora de Nazaré, Neópolis, Pitimbu e Ponta Negra), Apodi,
Santa Cruz, Tangará e Caicó.
A Aeronáutica fará o mesmo trabalho nas cidades de Parnamirim, Macaíba e
São Paulo do Potengi.
No Rio Grande do Norte foi instituído o COMITÊ PERMANENTE DO PACTO
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA CONTRA O ZIKA, uma parceria entre a Secretaria de
Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, os Institutos de Ensino Superior, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN), Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA), com a finalidade de planejar,
acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas no enfrentamento contra o Zika vírus,
por todas as instituições públicas e privadas do Estado.
No município de Natal convocamos os gestores ou representantes das escolas
para juntos discutir ações em torno dessa temática aliada aos Institutos de Ensino
Superior, Marinha do Brasil, Secretaria de Estadual de Educação, Secretaria Municipal
de Educação, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, entre
outras.
O encontro para que as Unidades de Ensino Estadual e Municipal do município
de Natal definam suas ações que irão realizar desde o início das atividades letivas
acontecerá no dia 17 de fevereiro às 14 horas no Centro Municipal de Referência em
Educação (CEMURE), situado na Avenida Cel. Estevão (antiga Av.9), nº 3897, Bairro
de Nossa Senhora de Nazaré, próximo à Rodoviária Interestadual.
Recomendamos que cada unidade de ensino promova a mobilização de suas
comunidades e juntos planejem suas ações estratégicas.

Com estas ações, esperamos colaborar e sermos capazes de mobilizar a
comunidade escolar e local em prol de transformar a escola um instrumento de
utilidade pública e contribuir com a qualidade social para seu contexto e no meio onde
vive.
Atenciosamente,
Secretário de Estado de Educação e Cultura
Francisco das Chagas Fernandes

