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Estrutura da 

Apresentação 

1ª  PARTE 

Contexto Educomunicação  

2ª  PARTE  

Atividades da Campanha 

“Prevenção de Acidentes: com 

escorpião não se brinca” 



Principais  Medidas de Enfrentamento  

ATENDIMENTO E TRATAMENTO OPORTUNOS   

Reduzir grau de morbidade e  de letalidade  

 

 MANEJO AMBIENTAL 

Redução de riscos para proliferação    

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO  EM SAÚDE  

Promoção da Saúde 



“As práticas em Educomunicação propõe novos tipos de 

aprendizagem, utilizando recursos tecnológicos e novas relações 

na área da comunicação, mais democráticas, igualitárias e 

menos hierarquizadas, garantindo aprendizagens e a liberdade 

de expressão (Soares, 2011). 

EDUCOMUNICAÇÃO  

Soares, I. de O. (2011). Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação: contribuições para a reforma do ensino 

médio. São Paulo: Paulinas. 

 
 

• Permita troca de experiências 
 
• Construa Redes Colaborativas  

 
• Pressuposição do diálogo 
 
• Promova a valorização dos interesses em 

comum  
 

• Valoriza protagonismo das pessoas 

Mudanças na forma de comunicar, pensar e fazer saúde 
 



A CAMPANHA  
 

 

  

 

 

 

 

Secretaria de Estado da Saúde lançando uma Campanha 

de orientação para proteção e cuidado das crianças 

denominada: "Prevenção de Acidentes, com escorpião 

não se brinca" envolvendo a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo (SEE-ESP). 

 

A campanha visa a participação de coordenadores, 

professores e demais funcionários da escola: 

administrativos, cantina/cozinha e zeladoria e 

estudantes com extensão às famílias em suas 

comunidades com atividades pedagógicas transversais 

sobre como evitar a proliferação de escorpiões, no 

sentido de prevenir e reduzir acidentes, bem como evitar 

a ocorrência de óbitos no Estado.  



  
 

 

  

 

 

 

Esclarecer e contextualizar sobre os riscos inerentes 

aos acidentes(picadas) com escorpiões, 

especialmente em crianças;  

 

Dialogar sobre formas de prevenção a acidentes com 

escorpiões nas turmas de estudantes; 

 

Apresentar conhecimentos básicos para 

procedimentos e encaminhamentos necessários em 

casos de acidentes por picada de escorpião nos 

estudantes; 

 

Dialogar sobre propostas pedagógicas para trabalhar 

sobre a questão nas escolas, com diferentes faixas 

etárias (EFAI, EFAF e EM). 

OBJETIVOS 



MATERIAIS EDUCOMUNICATIVOS   



MATERIAIS EDUCOMUNICATIVOS   

Criação de Pod Cast “ O fim da Picada”  

 

   

 Avaliação   



Parceiros   

Game Quizzes 

   

https://lirte.pesquisa.ufabc.edu.br/diversaoseria/quizle 

https://www.ufabc.edu.br/ 



MATERIAIS EDUCOMUNICATIVOS   



luahenri@gmail.com 
(11) 3311-1100 

(11) 98833-5260 


