RELATÓRIO FINAL
PROJETO SAÚDE NA ESCOLA

BAHIA – 2018

Prezados (as) Gestores (as), professores (as) e estudantes,
O cumprimento das etapas do Projeto Saúde na Escola , deve ser sucedido pelo envio do
Relatório Final das ações realizadas pelas unidades escolares em 2018.
Diante disso, a Secretaria da Educação do Estado, por meio da Coordenação de
Educação Ambiental e Saúde – CEAS, disponibiliza um modelo de relatório para que as
unidades escolares possam compartilhar os resultados alcançados na implantação e
implementação do projeto .
Cada unidade escolar que aderiu ao Projeto Saúde na Escola deverá redigir o seu
Relatório Final considerando as orientações elencadas nesse documento. Em consonância
com o cronograma das atividades do Projeto e plano de ação , o relatório deverá ser
encaminhado ao CEAS disponível no Portal da Educação pelo link:

Estrutura do Relatório
Recomendamos que a unidade escolar observe os elementos descritos abaixo a fim de
manter a formatação sugerida para a elaboração do relatório final.

1.

Identificação do responsável /Unidade Escolar /NTE/Município

2.

Nome do projeto

3.

Introdução (contextualização, objetivos e justificativa);

4.

Metodologia do trabalho;

5.

Resultados esperados – a partir do descritivo do diagnóstico e do plano de ação

6.

Resultados alcançados;

7.

Considerações finais; desafios e Possibilidades

Formatação
Com intuito de padronizar os trabalhos a serem enviados, faz-se necessário que o
Relatório Final seja elaborado com no máximo 06 (seis) páginas, limitando-se, em seu
corpo, a 06 (seis) fotografias em alta resolução que expressem as atividades desenvolvidas
nas ações e depoimentos.
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O Relatório Final deve ser editado no Programa Microsoft Word, com a seguinte
formatação: letra Arial 12, espaçamento 1,5 linhas, tabulação de 1,25 cm, formato A4, com
3 cm de margens esquerda e superior, e 2,5 cm de margem direita e inferior.
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia se reserva ao direito de reproduzir, em
parte ou na totalidade, o relatório e as fotografias produzidas em qualquer etapa da
execução das ações do Projeto Saúde na Escola, divulgando-os por meio de mídia
impressa, televisionada, internet ou qualquer outra mídia, sem que haja solicitação
posterior e/ou gerada qualquer remuneração aos participantes e autores dos trabalhos,
obrigando-se, todavia, a mencionar o crédito dos autores.
As imagens e o descritivo serão usados exclusivamente com fins educativos, sem
qualquer utilização econômica ou comercial.
Enviar juntamente com o relatório um termo de cessão de direitos autorais e imagens

Informações
Caso haja a necessidade de dirimir as dúvidas, deve-se entrar em contato com a
Coordenação de Educação Ambiental e Saúde – CEAS, nos telefones (71) 3115-8951 /
8952
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