PROJETO SAÚDE NA ESCOLA: PROMOVENDO A EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
CRONOGRAMA 2018
ETAPA

PERÍODO

AÇÃO
 Preencher o formulário eletrônico de adesão do projeto Saúde na Escola:
Promovendo a educação para a Saúde e remeter à CEAS por meio do

Adesão

Fevereiro – Abril

link: https://goo.gl/Hv04yO.
 Salientamos que é de suma importância que o gestor compartilhe com a
comunidade escolar sobre o processo de adesão .
 Verificar no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar está incluído a
Temática Educação para a Saúde, conforme preconizado no Art. 6° da
Resolução N° 04 de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
 Leitura dinâmica de textos para subsidiar a inserção dos componentes

Inclusão da temática no
currículo

Fevereiro – Julho

socioemocionais .
 Colocar em pauta a temática na jornada pedagógica a fim de garantir a sua
sustentabilidade.
 Identificar os componentes socioemocionais a serem trabalhados ao
temática.
 Levar em consideração as ações de promoção a saúde que a unidade já
vem desenvolvendo e incorporá-las ao projeto.
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 Verificar se a inclusão da temática está contemplada de maneira: transversal,
interdisciplinar, sistemática e contínua.
 Criar espaços de discussão e reflexão na comunidade escolar, a fim de,
contemplar a referida temática.
 Inserir o tema na pauta dos espaços das atividades complementares - AC
utilizando o Guia de Formação de Profissionais de Educação e Saúde
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_prevencao_escolas_guia_fo
rmacao_profissionais_educacao%20.pdf

 Identificar em seu território a Unidade de Saúde de referência para firmar
parceria.
 Convidar a Unidade de Saúde para participar da Jornada Pedagógica, no
Firmar a Intersetorialidade

Fevereiro – Abril

intuito de um planejamento integrado nas temáticas relacionadas à saúde.
 Firmar um cronograma e definir responsáveis para articulação entre
Educação e Saúde.
 Garantir o desenvolvimento de um Planejamento integrado
 Preencher o formulário eletrônico de Diagnóstico Situacional do projeto
Saúde na Escola: Promovendo a educação para a Saúde e remeter à CEAS

Diagnóstico Situacional

Março – Maio

por meio do link
 A comunidade escolar, em parceria com a Unidade de Saúde de referência
se possível, realizar um levantamento da situação sócio-demográfica e
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epidemiológica do território, através de pesquisa que será a base para o
desenvolvimento de algumas ações no planejamento. Exemplo: os
professores/professoras devem estimular, através de elaboração de
instrumentos para a realização da pesquisa sobre as principais questões de
Saúde que acometem a comunidade.
 Fazer tabulação e leitura dos resultados vinculados com as disciplinas afins
para que faça parte de um trabalho interdisciplinar.
 Divulgar dos dados obtidos para a Comunidade Escolar, por meio de
ferramentas

educomunicativas.

Se

houver

possibilidade

temporal,

recomenda-se que seja utilizado o Dia Mundial da Saúde – 7 de abril, que
pode ser um marco para essa ação.
 Identificar junto a comunidade escolar os aspectos “dificultadores” no
processo de aprendizagens, como exemplo: perguntas que nos possibilitem
uma reflexão e intervenção a exemplo; Como está sendo construída as
relações interpessoais no contexto escolar? - Como trabalhar a interação
com pessoas diferentes e

o trabalho em equipe? -Temos trabalhado os

aspectos afetivos, resiliência, comunicação, pensamento crítico e a
valorização da vida no nossos estudantes? - Quais são as temáticas de
saúde que devemos trabalhar para reforçar o princípio da prevenção?. Trabalhamos a necessidades dos nossos estudantes? Essas e outras
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perguntas a respostas levantadas devem tornar propositivas na elaboração
do plano de ação.
 Compartilhar esses resultados com toda a comunidade escolar e a unidade
de saúde que firmamos a parceria.
 Apresentar e discutir a proposta para os diversos segmentos da escola:,
entre os coordenadores pedagógicos ,professores ,líderes de classe, grêmio
estudantil e/ou colegiado escolar .
Apresentação das Macro
Ações de Promoção á
Saúde e Prevenção de

 Trabalhar na perspectiva da pedagogia de projeto envolvendo todos os
Março – Maio

atores http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/1sf.pdf
 Reforçar as atividades específicas da pauta que estão no PPP para efetivar

Doenças e Agravos no

ainda mais as questões relacionadas à Saúde na Escola.

contexto escolar

 Estabelecer a Família como um aliado na implantação e implementação do
projeto na escola.
 Identificar a rede de apoio nas questões da Saúde no seu território.
 Preencher o formulário eletrônico de Plano de Ação do projeto Saúde na
Escola: Promovendo a educação para a Saúde e remeter à CEAS por

Elaboração planejamento
Integrado

Março – Maio

meio do link
https://docs.google.com/forms/d/16hDVjv0uTpbXaguBiD2AuC3TuJZv_Ud5jnnHIeUB2I/viewform?usp=drive_web&edit_requested=true
 Considerar a necessidade de elaborar um cronograma compatível com as
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agendas dos setores envolvidos.
 Considerar uma leitura da síntese do projeto com as pessoas envolvidas na
elaboração do plano de ação. disponibilizado no portal da educação no link..
 Considerar o estudante como parte integrante no planejamento das ações
fortalecendo o protagonismo estudantil .
 Contemplar a análise e/ou a elaboração de jogos pedagógicos como
ferramentas para o desenvolvimento das competências socioemocionais.
 Nessa etapa é de suma importância o acompanhamento das ações. Assim,
as perguntas abaixo devem ser sempre consideradas, a saber:
 Quais ações devem ser realizadas?
 O que será necessário para realizá-las?
 Quando cada ação será realizada?
 Quem se responsabiliza por elas?
 Como avaliar se o grupo conseguiu realizar o que planejou?
 Como divulgar as ações realizadas?
 A Educomunicação deve ser considerada em toda e qualquer divulgação
das atividades, pensando nisto, sugerimos que esteja contemplada desde o
planejamento, sensibilização, divulgação, e o registro das etapas.
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Desenvolvimento/
Acompanhamento e

Maio – Novembro

Lembre-se de compartilhar as informações das ações propostas e/ou
desenvolvidas com o NTE e a equipe da CEAS.

Monitoramento


Divulgação dos resultados
no contexto escolar

Novembro




Ampla divulgação das ações de promoção à saúde por meio de
ferramentas educomunicativas, tais como: jornal, fanzine, vídeos, spot para
rádio escolar, entre outros, bem como a realização de feiras de saúde como
culminância do processo e estreitamento da relação escola – unidade de
saúde – comunidade;
Convidar a unidade de saúde para participar das feiras de saúde
contribuindo na divulgação dos resultados.

Preencher o formulário eletrônico de Avaliação do projeto Saúde na
Escola: Promovendo a educação para a Saúde e remeter à CEAS por meio
do

link

https://docs.google.com/forms/d/1Wd7Jy6xaNjVDbpwNJrrltjk8y9o0am
Avaliação

Dezembro

8pLln-n2t4j6k/viewform?usp=drive_web&edit_requested=true


“Feedback” à comunidade escolar das realizações das ações planejadas.
Nessa etapa, é fundamental o registro das reuniões por meio de atas,
fotografias e outros.



“Feedback” ao seu NTE, esse deve fazer o acompanhamento das ações de
forma sistemática e contínua; bem como, dialogar e identificar as possíveis
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vias de melhoria para a (s) próxima (s) etapa (s) e enviar para a CEAS.
 Compartilhar os resultados do processo de implantação e implementação
do projeto através de um relatório .

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Coordenação de Educação Ambiental e Saúde através do telefone (71)
3115-8952 ou e-mail: saudenaescola@educacao.ba.gov.br

Superintendência de Políticas para a Educação Básica – SUPED
Diretoria de Educação Básica – DIREB
Coordenação de Educação Ambiental e Saúde - CEAS
o
CAB, 5ª Avenida, nº. 550, sala N 139 – Centro Administrativo da Bahia, CEP.: 41.745-000
Salvador – Bahia – Brasil. Tel. (71) 3115- 8952  www.educacao.ba.gov.br

