PROJETO SAÚDE NA ESCOLA
O QUE É:
A Educação e a Saúde estão presentes durante todo o desenvolvimento humano
de maneira muito expressiva. São importantes no desenvolvimento biopsicossocial e
na formação dos sujeitos sociais e políticos. É nesta perspectiva que o Projeto Saúde
na Escola, no âmbito das Unidades Escolares da Rede Estadual, executa ações de
mobilização, articulação e organização da comunidade escolar, promovendo, em
particular, o protagonismo estudantil em consonância com as políticas públicas de
educação e da saúde, visando o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e
prevenção de agravos, que permitam, entre outros, melhoria do rendimento escolar,
recuperação da autoestima e da autoconfiança e diminuição dos níveis de absenteísmo
e repetência escolar.
O Projeto surge de uma necessidade de orientar as unidades escolares a
traçarem e fortalecerem estratégias de práticas pedagógicas contextualizadas que
contribuam para o desenvolvimento integral dos educandos, contribuindo para o
autoconhecimento, o autocontrole, a consciência social, a habilidade social e as
tomadas de decisão aspectos, estes, que ajudarão na construção do projeto de vida
dos estudantes.
A metodologia parte de uma formação humanística, através de situações de
aprendizagens que levem em consideração as experiências dos (as) estudantes, os
temas da atualidade, assim como conteúdos tradicionais, criando eixos geradores de
saberes, fortalecendo, portanto, as ações voltadas para a formação integral e
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de
crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Apresentando um caráter participativo e democrático, pautando-se nos
princípios da intersetorialidade, integralidade, territorialidade, interdisciplinaridade e
transversalidade, o Projeto deve ser estendido à comunidade do entorno escolar, num
convite à consolidação de reflexões e ações, fortalecimento da parceria escola-família,
tendo como ponto de partida uma ESCOLA PROMOTORA DA SAÚDE. É importante
destacar que a integração - Educação e Saúde, associado ao recorte territorial,
possibilita a implementação de estratégias mais efetivas para enfrentamento dos
problemas e, principalmente, a proposição de soluções mais adequadas.
OBJETIVOS:
• Promover a reflexão sobre a temática Educação para a Saúde entre os
estudantes e professores da Rede Pública Estadual de Ensino;
•

Estimular e/ou fortalecer a intersetorialidade como princípio básico no
desenvolvimento das ações.

•

Incentivar as crianças, adolescentes, jovens e adultos a desenvolverem suas
habilidades socioemocionais, conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem
a fazer opções e a tomar decisões adequadas baseadas na ética ao seu bemestar físico, social e mental, bem como a saúde dos que os rodeiam,
conferindo-lhes assim um papel interventivo;

•

Estimular ações de prevenção e promoção à saúde, direcionadas ao
enfrentamento das vulnerabilidades dos estudantes frente às questões de
saúde, tais como: prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (IST),
prevenção e controle da Dengue/Chikungunya/Zika vírus, prevenção ao uso do
álcool, tabaco e outras drogas, promoção da cultura de paz e da valorização da
vida, prevenção das violências e a promoção de hábitos e atitudes saudáveis;

•

Contribuir, por meio de ações de sensibilização sobre a temática “Educação
para Saúde”, para o fortalecimento das práticas educativas voltadas à saúde na
perspectiva do desenvolvimento integral dos estudantes (crianças,
adolescentes, jovens e adultos).

•

Promover a inclusão da temática no Projeto Político Pedagógico das Unidades
Escolares da Rede Estadual.

OPERACIONALIZAÇÃO:
O projeto desenvolve-se, durante todo ano letivo. Assim, para a sua realização,
são desenvolvidas as seguintes etapas e ações:
1.

Adesão por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível em
https://goo.gl/Hv04yO para registro da participação da unidade escolar;

2.

Sensibilização da comunidade escolar para participação nas diversas etapas do
Projeto Saúde na Escola;

3.

Inclusão da temática Educação para a Saúde no Projeto Político Pedagógico;

4.

Fortalecimento da Intersetorialidade, ou seja, a gestão da unidade escolar
identifica, em seu território, a Unidade de Saúde da Família ou Unidade Básica
de Saúde para que, juntos, possam, planejar ações integradas;

5.

Realização do Diagnóstico Situacional – levantamento
epidemiológicos junto à Unidade Básica de Saúde;

de

dados

6. Planejamento para o desenvolvimento de Ações/atividades de Promoção à
Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos no contexto escolar. Apresenta-se, a
título de sugestão, alguns exemplos. Destaca-se ainda que o mesmo não esgota
as possibilidades da escola e poderão ser adaptados conforme a realidade de
cada unidade escolar. É importante que nesta etapa a Unidade Básica de
Saúde também participe do processo.
Se no território foi identificado um número
elevado
de casos de
Dengue/ Chikungunya/ Zika devem ser implementadas ações de enfrentamento

para a situação identificada, por meio de atividades pedagógicas interdisciplinar e transversal, vide quadro abaixo:
APRESENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS INTERDISCIPLINARES
(envolvendo os diversos componentes curriculares)
a.

Português: Leitura e interpretação de boletins epidemiológicos;

b. Inglês: Tradução de textos de apoio sobre o tema;
c.

Artes: Construção de modelos anatômicos dos órgãos atingidos pelo agravo
escolhido ou apresentação de peças teatrais sobre prevenção e controle do
tema escolhido;

d. Geografia: Distribuição dos casos no território; aspectos biogeográficos
e.

História: Investigação histórica do tema escolhido na história da humanidade;

f.

Sociologia: Realização de debates tendo como foco a reflexão sobre como de
que forma o tema ou doença afetou as diversas sociedades e como essas se
protegeram;

g.

Filosofia: Debate sobre como de que forma é e era visto o processo de
adoecimento do ser humano;

h. Biologia: Estudo dos aspectos taxionômicos, biogeográficos, fisiopatologia;
i.

Química: Estudo da bioquímica da fisiologia;

j.

Física: Disseminação e apropriação das biotecnologias, fotodinâmica no
controle do Aedes aegypti, ou, ainda na linha de biotecnologias, genossensor
detecta no código genético a falha no sistema do DNA que predispõe o
indivíduo à hipertensão arterial, ou, também, como funciona o sistema coluna
de mercúrio de medição da temperatura corpórea importante em
determinadas doenças que possuem como sinal a hipertermia;

k.

Matemática: Análise e interpretação estatisticamente dos dados de ocorrência;

l.

Educação Física: Debate dialogado sobre de que forma a atividade física pode
ser aliada na promoção da saúde;

m. Redação: Elaboração de textos sobre as medidas de combate ao vetor.
7.

Desenvolvimento, Acompanhamento e Monitoramento das ações propostas;

8.

Divulgação ampla 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;

9.

Avaliação conjunta – escola e unidade de saúde;

10. Compartilhamento dos resultados por meio de um relatório.

RECURSOS NECESSÁRIOS:
Recursos
Humanos
Professores, estudantes
e
equipe
gestora

Recursos Materiais
Recursos disponíveis na UE

Infraestrutura
Espaço das unidades escolares

DOCUMENTOS ORIENTADORES:
- Decreto Presidencial nº 6286, de 5 de dezembro de 2007, Institui o Programa Saúde na Escola
(PSE) que se propõe a promover o desenvolvimento pleno de crianças, adolescentes, jovens e
adultos
através
da
educação
pública
brasileira.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm
- Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - Aborda as responsabilidades das três
esferas de gestão do SUS, relativas à gestão da Educação na Saúde.
Disponível http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_educacao_permanen
te_saude.pdf
- Resolução nº 1/2012 do Conselho Nacional de Educação - Estabelece Diretrizes Nacionais
para
a
Educação
em
Direitos
Humanos.
Disponível
em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889rcp001-12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192
- Portaria SEC nº 2728/2016 - Institui a Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos
no Contexto Escolar, com ênfase no combate ao mosquito Aedes aegypti, publicada no Diário
Oficial do Estado de 07 de abril de 2016.
- Saúde e Prevenção nas Escolas - Guia para a Formação de Saúde e de Educação. Disponível
https://www.unicef.org/brazil/pt/SPE_Guia_Formacao.pdf
- Diretrizes para Implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas Disponível
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_prevencao_escolas.pdf
- Guia de Sugestão de Atividades Semana Saúde na Escola 2012. Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/semana_saude_escola_guia_sugestao_atividades.
pdf
- Guia de Sugestão de Atividades Semana Saúde na Escola 2013. Disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/GUIA_DE_SUGESTOES_DE_ATIVIDAD
ES_SSE_2013.pdf

- Guia de Sugestão de Atividades Semana Saúde na Escola 2014. Disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/guia_semana_saude_escola_2014.pd
f
- Guia de Sugestão de Atividades Semana Saúde na Escola 2015. Disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/guia_atividades_pse_versao_prelimi
nar.pdf
Pesquisa
Nacional
de
Saúde
do
Escolar
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf

2015.

Disponível

em

PÚBLICO-ALVO:
Estudantes e Professores das Séries Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Educação Profissional.
ADESÃO:
A
Unidade
Escolar
deverá
preencher
o
Termo de
”Adesão”
disponível
em: https://goo.gl/Hv04yO.
A Adesão implica a
realização das diversas etapas constantes no cronograma do projeto. Após a conclusão
das etapas, a unidade escolar deve enviar para o NTE e, este, encaminhar para a
Coordenação de Educação Ambiental e Saúde (CEAS) o relatório das atividades
desenvolvidas.
Consulte o cronograma de execução do Projeto Saúde na Escola, disponível em
http://escolas.educacao.ba.gov.br/saudenaescola - e implemente ações de promoção
à saúde e prevenção de agravos e doenças em sua escola.
CONTATO:
PROJETO SAÚDE NA ESCOLA
Superintendência de Políticas para a Educação Básica - SUPED
Diretoria do Ensino Médio
Coordenação de Educação Ambiental e Saúde - CEAS
Fabio Fernandes Barbosa
E-mail: saudenaescola@educacao.ba.gov.br
Tel.: (71) 3115-8951/8952

