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PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA

Muitas dificuldades precisaram ser enfrenta-

das e avanços importantes foram conquistados ao 

se pautar a temática do planejamento das ações 

do Programa de Saúde Escolar do Município do Rio 

de Janeiro na construção de Escolas Promotoras 

de Saúde. Alguns desafios ainda se apresentam 

persistentes aos gestores, aos técnicos e à própria 

comunidade educativa no processo de consolida-

ção de ações mais efetivas e institucionais dessa 

estratégia de promoção de saúde nas escolas da 

rede pública municipal de ensino.

Um dos principais desafios é o desenvolvi-

mento de ações locais sustentáveis na comu-

nidade escolar que consolidem em processos 

de autonomia, uma escola como Promotora de 

Saúde. Essas ações locais, componentes bási-

cos da própria iniciativa Escolas Promotoras 

de Saúde, recorte do Movimento de Cidades 

Saudáveis, somente se sustentam a partir da 

participação ativa dos sujeitos e comunidades, 

atores e de processos que consubstanciam uma 

construção coletiva, mobilizam a comunidade e 

estimulam as pessoas na concretização de seus 

sonhos, desejos, deveres e direitos a uma vida 

mais saudável.

Alguns investimentos foram fundamentais 

para favorecer os processos e as reflexões sobre 

as possibilidades de mudanças e resignificação 

de atitudes e escolhas mais favoráveis à saúde e 

à vida com qualidade. Entre eles, realização de 

encontros e seminários; instrumentalização técnica 

de profissionais de educação e de saúde e membros 

da comunidade; elaboração e distribuição de ma-

teriais educativos; identificação de pessoas-chave 

e agentes multiplicadores; e descentralização e 

regionalização de ações gerenciais que buscavam 

fortalecer a proposta intersetorial da macrofun-

ção de políticas sociais de Subprefeituras, como 

na da Zona Oeste em 2002-2003. É importante 

destacar ainda, investimentos em práticas meto-

dológicas com propósito de subsidiar os técnicos 

e representantes da comunidade na elaboração de 

seus projetos de produção e promoção da saúde 

na escola. A opção por metodologias e práticas 

participativas representou avanços e progressos 

porque congregavam a comunidade à reflexão 

e ação e favoreciam a inserção de questões de  

saúde na constituição do conhecimento condu-

zida pela escola.

A Gerência de Saúde Escolar ao estabelecer 

parceria com o Centro de Promoção de Saúde 

(Cedaps) tinha como objetivo facilitar ações lo-

cais na comunidade escolar com implementação 

de metodologia que prevê construção comparti-

lhada de soluções em saúde. Alguns resultados 

podem estar expressos nestes registros e relatos 

que ora apresentamos e que nos permitiram 

revisar rumos, erros, acertos e investimentos da 

implementação dessa estratégia de promoção 

da saúde na escola no Município do Rio de Ja-

neiro. As diferentes experiências aqui relatadas 

apontam inúmeras possibilidades construídas por 

diferentes atores que enfrentam e defendem suas 

questões e demandas com muita garra e vontade 

de buscar soluções compartilhadas. Seu desenvol-

vimento constitui também várias parcerias com 
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serviços de saúde e diversos outros equipamentos 

sociais locais.

A leitura das sínteses dessas experiências nos 

remete à riqueza dos processos que elas encerram 

e nos permite reconhecer os diferentes recortes 

conceituais de saúde em que se apóiam. Portanto, 

a observação dos estágios distintos no caminho 

de promover saúde em que elas se encontram 

apontam a diversidade dos percursos e as espe-

cificidades locais que precisam ser consideradas e 

respeitadas, além de incentivadas pela reflexão e 

problematização para implementação da Estraté-

gia de Escolas Promotoras de Saúde numa cidade 

com as características do Rio de Janeiro.

 Nesse sentido, os caminhos percorridos por 

essas experiências variam desde aquelas que 

têm concepções ainda bastante higienistas, até 

outras que priorizam a participação comunitária 

e a dinâmica cultural, artística, histórica e social 

da comunidade como base de sua organização e 

desenvolvimento. Vislumbram-se, desse modo, 

propostas e encaminhamentos que ainda pre-

cisam atender às necessidades da preservação 

e recuperação biológica do “corpo”, a despeito 

daquelas que sublinham a constituição do ho-

mem como ser histórico e social que interage 

com o outro e com o território no qual convive 

e pertence. São experiências que se direcionam a 

diferentes públicos ou universos como uma sala 

de aula, a escola como um todo ou que incluem 

a comunidade e outros setores e parceiros. O 

acompanhamento e a avaliação que permitem 

visualizar, de um modo geral, resultados muitas 

vezes positivos e enriquecedores da própria ação 

em suas mais variadas dimensões e, sobretudo, 

do compromisso desses atores e coletividades 

que, a partir de suas vivências, buscam melhorar 

as condições de saúde e qualidade de vida na  

comunidade escolar. Vale registrar ainda que 

no desenvolvimento dessas experiências foram 

identificados elos com outras atividades da rede 

pública municipal de educação que parecem, 

assim, contextualizar a promoção da saúde na 

escola em entrelaces num plano mais amplo, por 

diferentes caminhos e conduzida por diversos 

setores da educação.

Para nós, gestores, o acompanhamento 

dos processos de desenvolvimento dessas expe-

riências, a avaliação de resultados e mesmo a 

elaboração dessas sínteses, apresentam-se como 

oportunidades de revisar a condução, rumos, 

metas e possibilidades da estratégia de Escolas 

Promotoras de Saúde no Município do Rio de Ja-

neiro. A apresentação dessa publicação pretende 

ser um instrumento que problematize os caminhos 

apontados, favoreça a reflexão crítica e incentive o 

fortalecimento de compromisso com a comunidade 

escolar como um constante re-pensar e re-signi-

ficar de processos de produção e de promoção da 

saúde na agenda política da cidade.

Carlos dos Santos Silva
S/SUBASS/APS/Gerência do 

Programa de Saúde Escolar

Secretaria Municipal de Saúde
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A promoção de saúde na rede municipal de ensino da Cidade do Rio de Janeiro vem se constituindo 

através de uma práxis (reflexão-ação) educativa, pautada na análise das realidades socioambientais e 

culturais das escolas. Este trabalho contínuo e de grande riqueza conceitual vem promovendo inúmeras 

transformações no cotidiano das unidades escolares, nas práticas pedagógicas dos professores e na visão 

dos familiares e da comunidade escolar em relação aos diferentes papéis da escola pública, na busca da 

melhoria da qualidade de vida. 

“O conhecimento adquire sentido para o aluno quando ele, em suas vivências, é capaz de articulá-lo 

aos conceitos já consolidados, estabelecendo novas relações, ampliando, desta forma, suas possibilidades 

de compreensão do mundo” (MULTIEDUCAÇÃO – Temas em Debate, 2005). 

A Promoção de Saúde na escola, neste enfoque, pretende inserir no currículo escolar a grande di-

versidade de saberes relacionados à saúde, como direito da cidadania e desvelar as suas relações com os 

contextos socioculturais dos alunos. Neste caso, a ampla experiência decorrente da implementação da 

Estratégia Escolas Promotoras de Saúde, nas escolas da Rede, ao longo destes anos, tem nos oferecido 

preciosas lições de trabalho educativo compartilhado. Os projetos apresentados nesta publicação, oriundos 

do profícuo trabalho de professores e profissionais de saúde, de diversas inserções institucionais, indicam 

de forma clara e objetiva, a importância da interface saúde-educação para a transformação social. 

De maneira geral, o envolvimento e a sensibilidade dos professores na formulação, planejamento e 

execução de seus projetos de promoção de saúde traduziram, com profundidade, o entendimento da grande 

necessidade e da importância deste trabalho para as unidades escolares.

Nos últimos cinco anos, a Secretaria Municipal de Educação, através do E/DGED/DEF Projetos de 

Extensão Meio Ambiente e Saúde e Coordenadorias Regionais de Educação, tem intensificado as ações 

em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, em especial com a Gerência do Programa de Saúde do 

Escolar, visando contribuir para a inserção da promoção da saúde no cotidiano pedagógico das escolas. Esta 

“história está sendo escrita a várias mãos”, principalmente por meio da Estratégia das Escolas Promotoras 

de Saúde, na qual a articulação local saúde/educação, através das escolas e unidades de saúde, é mais 

uma importante meta alcançada a cada dia. 

Neste movimento, a discussão de temas como sexualidade, prevenção da violência, direitos humanos, entre 

outros a serem contemplados pelo Núcleo Curricular Básico, já faz parte do temário pedagógico de grande parte de 

nossas 1054 escolas. Acreditamos que seja possível, através da conjunção de diversos esforços, construirmos ações 

consistentes, como o trabalho das Escolas Promotoras de Saúde e formular um paradigma de promoção de saúde 

cada vez mais sintonizado com às múltiplas realidades vividas em nossa Cidade.

                Márcia Vinchon
 E/DGED/ DEF Projetos de Extensão Meio Ambiente e Saúde/Secretaria Municipal de Educação

AÇÕES INTEGRADAS 
NA PROMOÇÃO DA SAÚDE
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A dinâmica associação entre organizações governamentais e não-governamentais pode servir de base 

para a construção de uma sociedade mais saudável, promotora da saúde em sua mais ampla e integral 

concepção. Para tanto, é importante considerar que a ação intersetorial e articulada é a marca funda-

mental da promoção da saúde e que esta deve ser construída tendo como referência a realidade social 

em que a comunidade está inserida, sua cultura local e a participação dos atores sociais envolvidos. 

O Centro de Promoção da Saúde – CEDAPS, organização não-governamental do município do Rio de 

Janeiro, em parceria com a Gerência do Programa de Saúde Escolar da Secretaria Municipal de Saúde, 

realizou desde 2002, três seminários, ciclos de instrumentalização técnica com profissionais de educação e 

de saúde. O objetivo é incentivar ações locais nas unidades de serviços e comunidades de abrangência. 

A metodologia Construção Compartilhada de Soluções em Saúde/PSBH®, utilizada neste proces-

so, representou um recurso técnico para criação e sistematização de ações locais que partem da 

própria comunidade educativa. Por meio desta, o conhecimento da realidade deve ser entendido 

como ponto de partida para a formulação de propostas que incidam diretamente sobre os problemas 

identificados. Propostas construídas por quem conhece melhor a realidade da escola, os educadores 

que ali trabalham, assim como os alunos e seus familiares. 

Em linhas gerais, são seminários de trabalho com duração de três dias, em que os participantes 

são estimulados a pensar, discutir e selecionar os problemas da prática cotidiana que mais lhes 

incomodam. Identificam os recursos que já possuem e constroem estratégias que acreditam serem 

capazes de solucionar ou minorar os problemas identificados. Dessas estratégias, surgem os planos 

para ação local, a serem implementados nas comunidades com as quais trabalham. Cada plano 

local de ação reflete as vivências e as possibilidades do seu “autor” e é nesta autoria que reside a 

riqueza da ação desenvolvida.  Todo o processo foi acompanhado por uma equipe de profissionais 

da Secretaria Municipal de Saúde e do CEDAPS, com o objetivo de monitorar, apoiar, assessorar, 

motivar, ou seja, contribuir para que todos cheguem aos melhores resultados possíveis.

A implementação da metodologia no âmbito das Escolas Promotoras de Saúde do Rio de Janeiro 

gerou benefícios diretos para os envolvidos e conformou um conjunto de estratégias voltadas à 

resolução de demandas que se expressam nos ambientes escolares, comunidades e/ou serviços de 

saúde, nas diferentes regiões do município. A partir desse acompanhamento e da troca de expe-

riências formulada entre os diversos atores e comunidades, espera-se estimular a reflexão crítica, 

identificar novas possibilidades, aperfeiçoar práticas bem-sucedidas e contribuir com o enfrenta-

mento de tantas outras situações bastante semelhantes ou igualmente desafiadoras.

Daniel Becker 
Diretor do Centro de Promoção da Saúde - CEDAPS

UMA PRÁTICA METODOLÓGICA
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Escolas Promotoras de Saúde em Ação é uma 

publicação da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro relacionada à Estratégia de 

Promoção de Saúde na Escola por meio da im-

plementação de Escolas Promotoras de Saúde 

na rede pública municipal de educação, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

e a organização não-governamental Centro de 

Promoção de Saúde – CEDAPS.

O objetivo desta publicação é possibilitar 

a divulgação de práticas sociais, metodologias 

e ações de promoção de saúde, criadas e de-

senvolvidas por profissionais de educação e de 

saúde, tendo como cenário as escolas públicas 

da rede municipal. Espera-se que possa con-

tribuir como fonte de inspiração para outros 

educa-dores, atores e experiências, com reali-

dades ou desafios semelhantes. A idéia é a de 

“recontar a história” do desenvolvimento de 

cada projeto a partir do registro realizado por 

cada um dos participantes em seus cadernos de 

acompanhamento. 

Os projetos representam guias, “mapas do 

caminho”, mas, certamente, bons desvios devem 

ter sido feitos em função dos desafios enfren-

tados no processo de vivência de cada uma das 

ações propostas. O percurso de compartilhar 

projetos exige ousadia, competência e flexibi-

lidade para possibilitar um acolhimento crítico 

de variadas aprendizagens, todas extremamente 

ricas e valiosas. As possibilidades de alteração 

das intenções iniciais, em alguns casos, devem 

estar previstas e asseguradas; em outros, pode-

se visualizar o sucesso pleno da iniciativa tal 

como originalmente pensada e, no meio deles, 

estão todos aqueles projetos igualmente ricos e 

valiosos, que se desdobram em muitos resultados 

práticos e compromissos partilhados, mas que, 

para isto, o pano de fundo deve ser tecido pela 

humildade de ensinar e aprender nas diferentes 

etapas do caminho. 

O leitor não deve esperar um aprofundamento 

conceitual e teórico sobre os temas abordados, 

mas sim certos conhecimentos práticos, baseados 

na experiência vivida, seus limites, desafios e 

perspectivas. A leitura deste texto poderá suscitar 

reflexões, discussões e análises sobre o conjunto 

das experiências, e produzir novos conheci-

mentos a partir da práxis. O leitor deve buscar 

identificar-se com os problemas, colocar-se no 

lugar do autor da ação e repensar o processo 

já vivido em busca de novas possibilidades e 

oportunidades.  

Em sua primeira parte, a publicação está 

dividida em cinco seções abordando temas 

complementares: “Autocuidado”, “Sexualidade 

e gravidez na adolescência”, “Aprendizagens”, 

“Violência e cotidiano escolar” e “Articulação 

escola–serviços de saúde”.
Tais temas surgiram de uma análise do 

conjunto de estratégias elaboradas e de docu-

mentações produzidas pelos autores nos projetos 

construídos por dois seminários (2002/2003). As 

ações oriundas do terceiro seminário, em 2004, 

não estão relatadas aqui, mas seguem listadas 

no Anexo III. 

APRESENTAÇÃO
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ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE > CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DE SOLUÇÕES LOCAIS NAS ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Na segunda parte deste livro, o leitor terá 

acesso a uma síntese dessas iniciativas locais. 

Nos anexos, poderá conhecer melhor a Estraté-

gia Escolas Promotoras de Saúde, a metodolo-

gia Construção Compartilhada de Soluções em 

Saúde/PSBH® e ver a listagem de projetos e 

autores dos três seminários Escolas Promotoras 

de Saúde em Ação.

A partir desta análise, foi possível agrupar 

temas de maior freqüência e interesse por parte 

dos profissionais envolvidos. Considerando que os 

problemas abordados são complexos e integrados, 

tal divisão é apenas para facilitar a exposição e 

provocar reflexão. 

Em cada experiência, está descrito o pro-

blema que impulsionou a ação, bem como suas 

estratégias, dificuldades e avanços e, ainda, um 

panorama dos seus resultados. Trata-se de um 

painel de práticas sobre os temas priorizados 

ao longo do processo, reflexos dos problemas 

cotidianos enfrentados pelos profissionais 

de educação e de saúde no exercício de suas 

profissões, e ações desenvolvidas para minorar 

algum sofrimento ou desafio. A verificação dos 

benefícios gerados aponta para a importância 

das soluções propostas pelo conjunto dos par-

ticipantes, co-autores desta publicação. 

Acreditamos que muitos profissionais partici-

pantes do seminário realizem ações semelhantes 

às apresentadas aqui, além de outras que tenham 

sido desenvolvidas em processos diferentes. No 

entanto, para compor esta publicação, foram se-

lecionadas as experiências melhor documentadas 

por seus autores durante o processo de acompa-

nhamento, e com maior riqueza de informações 

sobre o desenvolvimento da ação planejada. 

Os profissionais de saúde e de educação, 

alunos e familiares e/ou responsáveis envolvidos 

com cada uma das práticas aqui relatadas estão 

de parabéns, pois contribuíram no processo de 

refletir e construir práticas e vivências sociais 

e não se paralisaram diante da imensidão dos 

problemas estruturais de um país marcado por 

iniqüidades sociais como o Brasil. 

A indispensável atuação cidadã – com a 

sociedade organizada e políticas públicas orien-

tadas para a eqüidade – poderá compor esse es-

forço para reduzir as imensas injustiças sociais, 

estimular a ação, buscar soluções coletivas para 

os problemas do dia-a-dia e promover melhores 

condições de saúde e de vida.  

Esperamos, pois, compartilhar com cada lei-

tor os diferentes processos e soluções na riqueza 

destas muitas experiências. Que esta seja uma 

oportunidade para dividir a certeza de que, se 

nem sempre temos idéias novas para solução de 

velhos problemas, certamente, somos capazes de 

descobrir novos caminhos, muitas vezes cons-

truídos por estratégias simples, desenvolvidas 

por um olhar cuidadoso e um coração sensível e 

presente, cheio de desejo de mudança, a marca 

e a força das grandes ações.

Equipe de Acompanhamento dos Projetos SMS/RJ e Cedaps
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PARTE I  
> SIMPLES ESTRATÉGIAS, GRANDES AÇÕES

As idéias e as ações aqui apresentadas podem ser repensadas, aperfeiçoadas, 
complementadas e, provavelmente, implementadas em outras áreas, 
favorecendo, por exemplo, a discussão em grupo de uma mesma temática, assim 
como das formas pelas quais elas foram enfrentadas. Essas experiências podem 
ser fonte de inspiração para outras iniciativas em diferentes escolas e regiões 
da cidade, visto que estão baseadas em uma ampla compreensão e análise da 
realidade social na qual estão inseridos os problemas identificados, além de 
demonstrarem uma boa dose de vontade, mobilização e criatividade por parte de 
cada ator social envolvido.

Em sua maioria, as estratégias pressupõem a construção de uma rede de relações 
locais para apoio ao processo e à realização das atividades que, por si só, 
produzem resultados importantes no sentido de favorecer a escola como um 
cenário de promoção de saúde.

Cada participante desse processo de instrumentalização técnica em elaboração 
de projetos para desenvolvimento de ações locais como parte da Estratégia 
de Escolas Promotoras de Saúde foi autor de uma iniciativa social de sucesso. 
Sua disponibilidade deve ser muito valorizada, pois superar os obstáculos 
do cotidiano com alegria e amor merece todo o nosso respeito e admiração. 
Problemas no percurso? Muitos, de diversas ordens, mas também com inúmeras  
soluções em que diferentes aprendizagens puderam ser geradas e novos 
conhecimentos construídos. 

Compartilhamos aqui algumas das estratégias criadas, descrevemos os principais 
elementos do processo de implementação das ações desenvolvidas, com destaque 
para os fatores que as motivaram, as alternativas criadas, além de um breve 
panorama dos resultados alcançados.
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> AUTOCUIDADO

Em muitas situações, o corpo pode se apre-

sentar como reflexo das condições de saúde e 

de vida das pessoas, do cuidado e do descuido, 

das dificuldades e das necessidades e direitos 

de cidadania.

A partir do corpo, pode-se expressar o que 

se passa com o indivíduo e a forma como ele se 

relaciona com o mundo e vice-versa. Somos seres 

únicos, dotados de singularidades e subjetivi-

dades.  Um desafio aos educadores é perceber e 

atuar com o aluno como um ser com sentimentos, 

pensamentos e uma vida inteira que continua fora 

da escola, com uma família, uma comunidade, 

uma história própria, marcada pelo tempo, pelo 

espaço onde vive e pela ação humana sobre o 

ambiente, o que chamamos de cultura. O desafio 

dos educadores, portanto, é entender cada aluno 

como sendo parte de certo grupo familiar, que tem 

um gênero (masculino ou feminino) e uma etnia, 

como integrante de uma escola, de um clube, um 

bairro, uma comunidade, uma cidade, um país etc. 

Os alunos são sujeitos iguais perante a lei, que 

lhes confere direitos e deveres, mas extremamente 

diferentes no que se refere aos seus conhecimentos 

prévios, valores, desejos, medos e sonhos que lhes 

constituem como pessoas únicas.

O corpo humano também tem elementos e 

sistemas gerais semelhantes que os caracteriza, 

mas cada um traz como diferenciais as marcas 

biológicas de sua hereditariedade e, também, 

todas as outras marcas resultantes das dife-

rentes personalidades que vivem nesses corpos 

que podem ser mais ou menos obedientes às 

demandas da mídia.  Sim, os hábitos e compor-

tamentos, as falas e os gestos, as vestimentas e 

até os desejos, tudo o que se caracteriza como 

cultura, hoje em dia, muitas vezes, é negociado 

como se fosse objeto comercializável. Passou a 

ser “comprado e vendido” pela televisão, pelo 

cinema, pelos outdoors que, em alguns casos, 

acabam se apropriando dos corpos e, conseqüen-

temente, despersonalizando seus donos.

Os problemas relacionados ao corpo são 

muitos e de diferentes naturezas, mas, em geral, 

podem ser visivelmente percebidos pelos profes-

sores e, muitas vezes, expressam as dificuldades 

de manutenção e de preservação de condições de 

saúde adequadas a crianças e adolescentes – quer 

pela identificação de doenças, quer por aspectos 

de higiene pessoal. Principalmente, quando não 

se garante às comunidades o acesso a bens es-

senciais, como água corrente, habitação, coleta 

de lixo e rede de esgoto, entre outros. Portanto, 

questões relativas à saúde bucal, saúde ocular e 

à própria higiene pessoal concentraram-se como 

preocupação principal de um grupo de profes-

sores.  Todos, comprometidos com o desejo de 

buscar soluções que priorizassem melhores condi-

ções de saúde, criaram diferentes estratégias para 

lidar com algumas dessas situações com as quais 

convivem diariamente na escola. A possibilidade 

de aprofundar o tema com os alunos, produzir 

novos olhares e ampliar a discussão com outros 

atores essenciais, como familiares e responsáveis, 

foi fundamental para angariar novos aliados na 

solução desses velhos problemas.
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Na turma de 5ª série, as doenças de pele e a 

baixa auto-estima eram problemas comuns. Para a 

professora Maria Gracinda de Andrade Oliveira, 

era preciso passar informações sobre higiene, mas 

também discutir com as crianças a importância do 

cuidado com elas mesmas.

Ela formou um grupo de teatro com os alunos 

da turma para que eles se tornassem multiplicadores 

dessas informações para os outros estudantes.  Antes 

da peça, porém, a turma realizou pesquisas e deba-

tes sobre os diferentes tipos de doenças de pele e a 

relação delas com os hábitos de higiene, elaborando 

uma cartilha sobre o tema, ilustrada pelos alunos 

durante as aulas de informática.  A exibição de um 

vídeo sobre famílias que vivem em lixões (Ilha da 

Flores, de Jorge Furtado) criou interesse nos alunos 

pela questão dos catadores de lixo e fez com que 

> TEATRO COM ALUNOS 

a discussão ganhasse um caráter mais abrangente.  

O envolvimento do grupo de alunos foi tão grande 

que o tema central da peça de teatro passou a ser 

Catadores de lixo, sim, e daí?, montada e ensaiada 

durante os seis meses de atividades do projeto, e 

encenada naquela escola e em outra da região. Após 

a apresentação, os alunos-atores receberam kits 

de higiene pessoal como estímulo: uma bolsa com 

escova, espelho, sabonete e xampu. 

A professora verificou uma mudança positiva no 

conceito de higiene, mais interesse dos alunos pela 

escola e pela criação de novos projetos. Além disso, 

percebeu que a auto-estima deles aumentou, refle-

tindo-se no cuidado com a aparência pessoal e nas 

demonstrações de autoconfiança. “Eles estão ‘deslum-

brados’ porque se tornaram artistas com a apresentação 

da peça para a escola”, relatou Maria Gracinda.

> CAFÉ DA MANHÃ 5 ESTRELAS 
O professor Mauro Torres Barbosa notava a 

falta de alguns cuidados de higiene, principalmente 

com a pele e a boca, entre os alunos de sua escola.  

Pela sua observação, era considerável a quantidade 

de alunos com micoses e cáries. Para tentar solu-

cionar esse problema, Mauro acreditava que, em 

primeiro lugar, deveria ganhar a atenção dos pais e 

responsáveis pelas crianças. Por isso, desenvolveu 

o projeto A qualidade do fruto se vê pela casca, 

para alertá-los sobre as doenças e a necessidade de 

tratamento adequado.

Sua primeira iniciativa foi apresentar o proje-

to para outros 10 professores e para a direção da 

escola.  O envolvimento e a ajuda de todos eram 

fundamentais para o alcance de bons resultados. 

Foi feita, então, uma lista com nomes de 25 alunos 

que apresentavam casos mais graves de doenças 

de pele. O professor fez fichas detalhadas sobre os 

alunos escolhidos e confeccionou convites para um 

encontro acolhedor com seus responsáveis. 

Mauro também estabeleceu uma parceria com o 

posto de saúde mais próximo da escola e conseguiu 

vagas para os alunos, que passaram a ter atendimento 

clínico e a participar das oficinas oferecidas pelo 

posto. Além dos alunos, alguns pais também foram 

encaminhados.

Mas a principal estratégia de seu projeto foi 

a promoção de encontros com os responsáveis. O 

professor disponibilizou seu próprio recurso finan-

ceiro para organizar um café da manhã “5 estrelas” 
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para as famílias. Como resultado de todo cuidado e 

dedicação, já na primeira reunião, ele conseguiu a 

presença de 32 pessoas: 16 pais e 16 alunos, que 

discutiram desde o funcionamento da escola até 

questões relacionadas à saúde das crianças, principal 

objetivo do projeto.

Ao final das atividades, de 25 pais só três não 

aderiram ao projeto e o professor se surpreendeu 

com a disponibilidade das pessoas envolvidas, tanto 

dos profissionais da escola e do posto quanto dos 

familiares dos alunos. Mas ele também não deixava 

de reforçar a mensagem, lembrando as datas das 

reuniões e das visitas ao posto de saúde próximo. Os 

resultados foram gratificantes: 22 adolescentes inicia-

ram o tratamento das doenças de pele (15 estavam 

com pitiríase e um com sarna) e de outras doenças 

e fizeram os exames indicados (duas suspeitas de 

anemia). Além disso, oito alunos foram vacinados 

contra hepatite B; três contra difteria e tétano; e 

feitos encaminhamentos para ginecologista (um), 

cardiologista (um), odontologia (três), fonoaudiólogo 

(um), oftalmologista (um) e ortopedista (um).  Todos 

saíram com medicamento para verminose.

Assim, o professor viu o interesse e a mudança de 

certos costumes, muitas vezes motivados pela falta de 

informação, mas também de apoio. Viu a importância 

do cuidado e que quando se estabelece uma ação 

parceira entre a família, a escola e o serviço de saúde, 

os resultados são estimuladores, promovendo saúde e 

bem estar para todas as partes envolvidas.

Era preciso passar 
informações sobre higiene, mas 

também discutir com as crianças 
a importância do cuidado com 

elas mesmas.
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> COISAS DE PELE – CONVERSANDO SOBRE PREVENÇÃO 

Coisas de pele foi o nome sugestivo escolhido 

pela professora Solange Conceição Alves de Mello 

para o seu projeto, que enfocou o problema das 

doenças de pele nas crianças da Educação Infantil 

da escola onde lecionava, desenvolvido por meio de 

atividades de sensibilização voltadas para 60 crianças 

e seus responsáveis.

Para levar adiante sua idéia, a professora entrou 

em contato com o posto de saúde próximo à escola 

para estabelecer uma parceria. A partir daí, agendou 

o encaminhamento das crianças ao serviço de saúde e 

organizou uma palestra com a participação dos Agentes 

de Saúde para toda a comunidade escolar. Os agentes 

se transformaram em aliados importantes na realização 

do projeto e foram bem acolhidos por todos. No Dia 

dos Pais, foi organizada uma feijoada para conversar 

sobre as crianças.

> BRINCANDO E APRENDENDO SOBRE O CORPO 

O professor de Educação Física Luiz Henrique 

Barbosa da Silva queria mostrar para as crianças, por 

meio de estratégias lúdicas, que muitos comporta-

mentos refletiam na saúde. Para isso, desenvolveu 

uma série de atividades pedagógicas nas quais os 

alunos, de 5 e 6 anos, poderiam perceber o próprio 

corpo como um instrumento de diversão e prazer, 

mas que necessita de certos cuidados. Seu projeto se 

chamou Brincando limpo – a descoberta dos hábitos de 

higiene e de autocuidado, através de brincadeiras.

Luiz somou às atividades motoras lúdicas as 

discussões sobre problemas de pele, cuidados com 

os dentes, atenção às próprias roupas – hábitos que 

as crianças teriam que construir para tomar conta de 

sua saúde. “É normal as crianças se sujarem depois 

de brincar, mas queria estimular  hábitos como trocar 

a roupa suja”, relatou o professor.

Buscou estabelecer um intercâmbio entre família 

e escola, enfatizando a questão da melhoria da saúde 

das crianças. O professor queria sensibilizar os res-

ponsáveis dos alunos para que enviassem roupas para 

serem trocadas após as aulas de Educação Física.

Aos poucos, Luiz constatou uma melhoria no 

comportamento da maioria dos alunos quanto ao au-

tocuidado e à aparência. As crianças passaram a levar 

peças de roupas para trocar depois da aula e faziam 

questão de contar ao professor sobre a escovação dos 

dentes, os cuidados contra piolhos etc.  

O professor enfrentou muitos obstáculos para 

desenvolver seu projeto, mas também aprendeu com 

Solange também elaborou um jornalzinho, enfo-

cando os cuidados necessários à higiene e à saúde, 

fez panfletos para a comunidade e exibiu vídeos 

educativos para chamar a atenção das crianças. 

Enviou, ainda, recados aos responsáveis pedindo 

sua atenção quanto ao surgimento de piolhos ou 

de outros problemas de pele.

Solange acredita que um dos seus principais 

resultados foi ter conquistado a atenção dos pais, 

que se mostraram mais preocupados e, portanto, 

mais envolvidos com os seus filhos. Ela também 

conseguiu o apoio dos professores, que se tor-

naram mais observadores na busca de identificar 

mais cedo algum hábito ou comportamento pouco 

saudável.  Com pais e professores mais atentos, em 

três meses, apenas quatro crianças continuavam 

com problemas de pele.
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> VAMPIOLHO  – TIRE ISSO DA CABEÇA 

Entre as 37 crianças de 6 e 7 anos da professora 

Regina Célia Reis a incidência de piolhos era grande. 

Os alunos com piolhos eram excluídos pelos colegas, 

que ficavam inquietos, e o desempenho da turma não 

era bom.  Para conseguir envolver a turma no projeto 

e para acabar com os piolhos, sem causar constran-

gimento (no princípio, a maioria não se interessou e 

alguns ficaram com vergonha de participar) a profes-

sora teve que dar ênfase a atividades lúdicas. 

Regina aproveitou uma novela sobre vampiros 

exibida na época, com grande apelo infantil, como 

inspiração para a mudança do nome do projeto de 

Cuca limpa para Vampiolho – tire isso da sua cabeça.  

Contando com o personagem Vampiolho, as atividades 

começaram: peça de teatro, confecção de cartazes, de 

cartilhas e de dedoches, composição de uma música, 

além de pesquisa na biblioteca e na internet e de um 

desfile de cortes de cabelo, planejado para o final do 

projeto. Driblando a falta de apoio de empresas farma-

cêuticas para a doação de xampus contra os piolhos, 

a professora organizou com os alunos uma produção 

doméstica, utilizando receitas caseiras.

Regina também organizou um seminário para 

buscar o apoio da família, no qual os alunos apresen-

taram seus cartazes e falaram da importância da “cuca 

limpa”.  A professora relata que a principal dificuldade 

enfrentada pelo projeto foi o fato de as crianças não 

acharem que ter piolhos fosse um problema e que 

trouxesse doenças. Mas, como muitos alunos queriam 

participar do desfile de cortes, começaram a tratar 

dos cabelos. O desfile, porém, não pôde ser realizado 

pela dificuldade de conseguir os cosméticos.  O evento 

foi substituído por uma peça de teatro, que contou 

com os dedoches confeccionados pelos alunos.  Com 

delicadeza e discrição, a professora percebeu que o 

número de crianças com piolhos diminuiu.  Quando 

detectava algum sinal deles, mandava um bilhete 

pedindo o apoio da família.

Para Regina, o projeto foi gratificante.  De uma 

turma de 35 alunos com piolhos, dois meses depois 

do início das atividades, apenas dois permaneciam 

com o problema. A professora constatou a mudança 

de comportamento quanto aos cuidados com os ca-

belos e à higiene e, também, mais atenção dos pais 

em relação ao assunto. Envolvendo diretamente os 

alunos, de forma lúdica, o projeto apresentou uma 

solução criativa para combater um problema recor-

rente no ambiente escolar. 

seus alunos: “mesmo diante de tantas dificuldades, 

não podia esquecer que existiam crianças precisando 

de apoio e de orientação”. As ações envolveram 30 

alunos e suas famílias. 
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O pouco interesse dos responsáveis pelas ati-

vidades promovidas pela escola e problemas como 

atrasos, faltas às aulas e descuido com o uniforme 

das crianças eram motivos de queixas freqüentes 

dos professores na escola onde Íris Jesus Moreno 

Barbeito era coordenadora pedagógica. Diante 

dessa situação, ela desenvolveu o projeto Família 

junto – escola saudável, baseado em encontros com 

responsáveis na tentativa de aumentar a parceria 

entre a escola e a família na busca por mais saúde 

e qualidade de vida. 

A direção e os professores da escola, através de 

uma votação, definiram as duas turmas de Educação 

Infantil que iriam participar do projeto.

Íris e sua equipe aproveitaram as comemorações 

do Dia Nacional da Família na Escola – instituído 

pelo MEC para promover encontros entre familiares 

de alunos e profissionais de Educação no ambiente 

escolar – para apresentar o projeto aos pais. Para 

mobilizá-los, Íris envolveu as crianças na produção 

de cartazes e convites. Nesse dia, foram realizadas 

quatro oficinas (construção com sucata, construção 

de um painel, confecção de borboletas com dobra-

duras e contação de histórias), dinamizadas pelos 

professores, para os 43 responsáveis presentes.

A fim de trazer mais familiares para suas oficinas, 

foram organizados distribuição de lanches e sorteio 

de brindes. No primeiro encontro, Íris ouviu a opinião 

das mães sobre a escola. Uma delas comentou: “Não 

gostei da professora ter contado uma história e falado 

para minha filha como nascem os bebês”. Para ela, isto 

não era assunto para a escola ensinar. A partir deste 

e de outros comentários, Íris e sua equipe planejaram 

a discussão sobre o trabalho da escola e os objetivos 

da Educação Infantil nos encontros. Assim, na oficina 

seguinte, abordaram o tema da educação sexual. 

Para aumentar o número de participantes nas 

reuniões, a coordenadora aumentou para três o nú-

> FAMÍLIA JUNTO, ESCOLA SAUDÁVEL

mero de turmas envolvidas no projeto. No terceiro 

encontro, 22 participantes assistiram a um vídeo 

sobre discriminação contra a mulher e discutiram 

seu papel na sociedade. O quarto e último encontro 

contou com a participação de uma dentista, que rea-

lizou uma palestra sobre saúde bucal e tirou dúvidas 

das 30 participantes.

Segundo Íris, a maior contribuição de seu projeto 

foi “criar na escola um espaço para encontros com 

os responsáveis, formando um fórum de discussão, 

de estudos e de oficinas, com objetivo de ampliar e 

de enriquecer seus conhecimento na área de saúde 

e de educação das crianças”. A maior presença nas 

reuniões de pais e mães organizadas pela escola foi 

uma prova do aumento da participação das famílias 

na vida escolar. Cerca de 150 pessoas foram benefi-

ciadas pelo projeto, direta ou indiretamente.
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O pouco envolvimento dos responsáveis na vida 

escolar das crianças foi o tema tratado pela orien-

tadora educacional Maria Luiza Perbeils Martins. A 

maioria dos alunos apresentava problemas relaciona-

dos à higiene e à saúde, chegava atrasada ou faltava 

às aulas. Ela organizou o projeto Pai aprendiz, criança 

feliz!, cuja principal estratégia foram encontros men-

sais de informação e sensibilização dos responsáveis 

afim de incentivar a “reflexão sobre as ações necessá-

rias à melhor qualidade de vida das crianças”.

Para Maria Luiza, era fundamental criar condições 

de participação, busca de soluções, troca de infor-

mações e discussões de noções relativas a direitos 

e deveres. Os encontros tiveram esse fim. Depois da 

apresentação da idéia para a equipe da escola, duas 

turmas foram sorteadas para participar do projeto 

e os professores sugeriram alguns temas iniciais de 

trabalho. Para estimular a participação, de forma 

atenta à importância de uma construção coletiva do 

conhecimento, Maria Luiza envolveu os responsáveis 

na coleta de sugestões de temas para os encontros. 

Ficou acordado com os palestrantes a utilização de 

dinâmicas e de atividades lúdicas, como contação de 

histórias. Ela também ofereceu lanches, comprados 

com recursos próprios. 

Com a ajuda de dois professores, foi criada uma 

logomarca para o projeto, utilizada nos materiais 

de divulgação (cartazes, certificados e bilhetes) e 

de avaliação. Também foram estabelecidas parcerias 

com diversas instituições, que cederam espaço para 

realização do projeto, e com profissionais como psi-

cóloga, fonoaudióloga, pedagogos, entre outros, que 

conduziram os encontros. 

Foram realizados quatro encontros focados no 

incentivo à atenção e ao cuidado dos adultos para com 

as suas crianças, incentivando-os ao estabelecimento 

de relações intensas e responsáveis que expressem 

interesse e carinho como ingredientes vitais para o 

> COM OS PAIS, NA ESCOLA 

desenvolvimento e a aprendizagem infantil. As mães 

solicitaram encontros só para casais, visando discutir 

as relações afetivas. Também mostraram interesse em 

participar de passeios organizados pela escola para as 

crianças e pediram sugestões de programação gratuita 

que pudessem fazer, com seus filhos, nos fins de sema-

na. Ao todo, 50 responsáveis participaram do projeto. 

Para finalizar, aconteceu uma festa para toda a comu-

nidade envolvida no Pai aprendiz, criança feliz!. 

Aos poucos, Maria Luiza começou a notar diferen-

ças: os responsáveis mostraram-se mais interessados 

e participativos nas atividades escolares (a freqüên-

cia era boa nas reuniões do projeto e ainda melhor 

nos eventos) e ficara evidente um cuidado maior 

com seus filhos, principalmente quanto à higiene. 

O comportamento das crianças também foi, grada-

tivamente, transformando-se: mais cuidadosas com 

relação à aparência e aos hábitos de higiene e com 

a auto-estima elevada. Os professores, por sua vez, 

buscaram incentivar a prática de hábitos relacionados 

ao bem-estar e à saúde dos alunos. 
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Nos recreios eram freqüentes os comentários sobre 

como ratos (e outros vetores) “invadiam” algumas ca-

sas. Ao mesmo tempo, observava-se que muitos alunos 

sofriam de doenças respiratórias e de pele, entre outras. 

Esses foram os problemas encontrados pela professora 

Maria das Graças Gomes e que deram origem ao seu 

projeto Saneamento básico e saúde na escola. 

Para trabalhar as relações entre os vetores, as 

doenças e o fato de que muitas famílias jogavam 

o lixo diretamente nos riachos das comunidades, 

Maria das Graças decidiu envolver 50 famílias em um 

projeto de informação sobre as conseqüências dessa 

atitude na saúde das crianças.

> MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA PARA A SAÚDE

Com a colaboração das outras professoras, aplicou 

um questionário entre os alunos a fim de fazer um levan-

tamento sobre as condições gerais de saúde. Em seguida, 

apresentou os dados coletados às famílias, aproveitando 

o Dia Nacional da Família na Escola, tentando tomar com 

elas algumas resoluções, como a mobilização para levar 

saneamento básico a algumas comunidades próximas. 

A atividade envolveu 200 pessoas.

Depois da ótima acolhida do projeto pelos 

pais, a professora teve que enfrentar a fase mais 

difícil: articular parcerias com órgãos públicos para 

a limpeza dos rios. Essa dificuldade acabou forçando 

Maria das Graças a procurar outros parceiros para dar 

Com cerca de 85% dos alunos de 5 a 12 anos de 

sua escola apresentando cáries, e com a falta de pos-

tos de saúde nas proximidades da escola, a professora 

Josefina Maria Albino de Sousa só via como solução 

desenvolver um projeto de prevenção, ensinando a 

importância de fazer a higiene bucal.  

Josefina e a coordenadora pedagógica da es-

cola pesquisaram e elaboraram cartazes e painéis 

para serem afixados em vários ambientes internos, 

visitados pelas crianças com o acompanhamento 

dos demais professores. De volta às salas de aula, 

promoveram debates sobre o conteúdo dos cartazes, 

dando início a atividades mais dirigidas à questão 

da saúde bucal. Outras atividades também foram 

propostas, como produção de textos, histórias em 

quadrinhos, jogos e, ainda, um concurso de dese-

nho. As atividades misturavam sempre diversão e 

> SAÚDE BUCAL COM DIVERSÃO E INFORMAÇÃO
informações sobre saúde bucal, como um jogo de 

queimado entre “Doces” e “Cáries”. Com a proposta 

do projeto, os estudantes brincavam e aprendiam a 

cuidar dos dentes.

Para manter a sua atenção na escovação das 

crianças e ter certeza que estavam cuidando dos den-

tes corretamente, os professores criaram um sistema 

original de controle das escovações: um painel onde 

as crianças anotavam quantas vezes tinham feito a 

higiene bucal. Dessa maneira, Josefina e os profes-

sores poderiam perceber os avanços e retrocessos, 

ou seja, se o hábito da escovação havia realmente 

se estabelecido ou se as crianças estavam deixando 

passar.  Por meio do projeto Só rindo pela vida, eles 

perceberam que os estudantes aprenderam a fazer 

uma higiene bucal correta e se conscientizaram da 

importância da saúde bucal. 
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As atividades misturavam 
sempre diversão e informações 

sobre saúde bucal, como 
um jogo de queimado entre 

“Doces” x “Cáries”... os 
estudantes brincavam e 

aprendiam a cuidar 
dos dentes.

prosseguimento às suas ações. O contato com uma 

ONG possibilitou a realização de palestras com os 

responsáveis pelos alunos para tratar a questão dos 

cuidados. Como forma de estimular a discussão para 

uma ação conjunta, foi encenada uma peça do Teatro 

do Oprimido com temas sobre saúde e violência. “Os 

pais foram muito receptivos. Com as palestras, eles se 

motivaram, se envolveram mais. O projeto deu  uma 

sacudida, eles se mobilizam e comparecem”, disse 

Maria das Graças.

O principal resultado do projeto foi a mobilização 

da comunidade e de duas associações de moradores 

locais para a limpeza do rio e desratização das casas. 

O envolvimento com as associações possibilitou 

mais contato com a comunidade e apoio para as 

atividades. Nesse processo, as próprias associações 

e a relação escola-comunidade saíram fortalecidas. 

Quanto à situação dos alunos, Maria das Graças e 

outros professores constataram diminuição no nú-

mero de faltas decorrentes de problemas de saúde 

e maior comprometimento das famílias com as 

crianças. A professora fala das mudanças positivas: 

“Indo à comunidade, dá pra ver o quanto está mais 

limpo. As pessoas estão preocupadas com a limpeza, 

eu sinto. Os alunos também estão preocupados, 

cobrando um dos outros”.
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Na escola dirigida por Ludovina Amélia Car-

razedo de Melo, os professores percebiam a alta 

prevalência de problemas de saúde oral nos alunos do 

primeiro segmento. Os alunos com cáries sentiam dor, 

choravam nas aulas, ficavam tristes e não apresenta-

vam o desempenho esperado.  A maioria das famílias 

não tinha condições de pagar um tratamento para 

as crianças. Tentando organizar uma solução para 

esse problema, Ludovina elaborou o projeto Recupe-

ração do sorriso feliz.  A construção de um escovário 

facilitaria um trabalho educativo, mas não havia 

recursos suficientes e a situação exigia uma ação 

imediata.  Por isso, ela e sua equipe estruturaram um 

trabalho educativo para ser realizado após o recreio.  

As próprias professoras organizaram o momento de 

> ESCOVAÇÃO COM INFORMAÇÃO

> SAÚDE OCULAR
Alguns alunos de turmas da fase final do ciclo 

estavam com muitas dificuldades para ler e escrever. “A 

escrita era comprometida graficamente e a leitura, quase 

dedutiva. Os alunos se mostravam desinteressados e sem 

concentração nas atividades, ou estavam muito ansiosos 

ou apáticos”, explicou a professora Marleyde Ferreira 

Fernando.  No entanto, quando a professora sugeria 

que os alunos fossem até o quadro-negro ou fizessem 

cartazes, eles ficavam mais motivados. 

Para fazer uma avaliação justa dos alunos, e 

perceber o real problema, a professora desenvolveu 

um projeto de saúde ocular intitulado Olhar é com 

os olhos, ver é com o coração. O projeto consistia em 

facilitar o encaminhamento das crianças ao serviço de 

saúde, divulgando as informações sobre deficiência 

visual para os responsáveis.

As primeiras atividades foram a preparação 

de folhetos e cartazes destacando os sintomas da 

deficiência visual e a marcação de um encontro com 

os responsáveis para enfatizar a importância do 

exame oftalmológico periódico e já fazer os enca-

minhamentos necessários. Nessa reunião, estiveram 

presentes 21 pessoas, mas foram 43 os pedidos 

de encaminhamentos realizados: para as crianças 

das turmas participantes do projeto ou de outras e 

para os responsáveis, que identificaram os sintomas 

em si mesmos. Foi uma contribuição do projeto de 

Marleyde: os participantes saíram da reunião cientes 

da importância do exame anual e realmente apro-

veitaram a oportunidade. “Posso pedir exame pra 

mim também?”, perguntou uma das mães presentes 

ao encontro.
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No encontro com os responsáveis, a professora 

colheu diversos depoimentos:

“Eu assisti à reunião e, tendo duas filhas na fase 

escolar, percebi que uma reunião assim nos faz, como 

mãe, ter mais percepção sobre nossos filhos. E tam-

bém me facilitou, em particular, a uma consulta que, 

no momento, não poderia arcar com tal despesa.” 

(Amélia Cristina Melo);

“O meu filho se queixa de dor de cabeça todo dia 

quando chega da escola. Pode ser problema de vista.” 

(Elizabeth Vieira) 

“Muito bom a escola falar sobre isso!” (Maria das 

Dores Soares Batista)

Para os familiares que não compareceram à 

reunião, Marleyde enviou uma carta, indicando a 

importância de avaliar a existência dos sintomas para 

que eles pudessem ajudar a detectar algum problema 

de visão na criança, e falando do encaminhamento 

para o exame oftalmológico gratuito no serviço de 

saúde. Cada uma das 142 crianças das cinco turmas 

envolvidas também levou para casa um informativo 

sobre a visão. 

Pais e mães de alunos matriculados em outras 

séries e uma professora da Educação Infantil pediram 

a ampliação do projeto. O número de professores 

solicitando encaminhamento para alguns alunos 

também foi expressivo e constatou-se um “novo 

olhar” na avaliação escolar das crianças, levando-se 

em conta mais esse fator.

A escovação era orientada, 
educativa, servindo para 

reforçar a maneira correta de 
fazer a higiene bucal.

escovação diária a fim de desenvolver este hábito 

nas crianças.  Para contornar a falta de espaço, uma 

vez por semana, cada turma tinha o seu momento de 

orientação para reforçar a  maneira correta de fazer 

a higiene bucal, de forma que as crianças pudessem 

melhorar sua escovação e prevenir cáries.

Contornando a impossibilidade de construir o 

escovário, a diretora construiu três lavatórios em 

cada banheiro para que as crianças tivessem um local 

destinado apenas à escovação, ajudando a consolidar 

o hábito. Assim, 280 alunos foram beneficiados. A 

escovação sistemática e a conscientização da impor-

tância da prevenção de cáries, entre os alunos foram 

apontadas por Ludovina como a principal contribuição 

do projeto. 
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> SEXUALIDADE E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

As questões pertinentes à sexualidade e à 

saúde reprodutiva, como a gravidez na adoles-

cência, risco de doenças sexualmente trans-

missíveis (DST) e HIV/Aids, iniciação sexual 

e sexo protegido, entre outras, persistem na 

pauta do dia-a-dia de adolescentes e eclodem 

no cotidiano das salas de aula. 

Esse tema sempre mobiliza educadores e 

profissionais de saúde, além dos responsáveis 

e familiares de alunos. Exige reflexões sobre 

valores e questões culturais, conhecimentos, 

habilidades para lidar com o assunto e, cada 

vez mais, decisões políticas efetivas que pos-

sibilitem abordagem do tema no processo de 

desconstrução de preconceitos com vistas a 

diminuir a vulnerabilidade de crianças, adoles-

centes e jovens a situações de risco à saúde.

Estudos, estatísticas e dados dos serviços 

de atenção à saúde da mulher e do adolescente 

têm apontado, ao longo de anos, uma tendência 

de elevado número de casos de gravidez em 

adolescentes, muitas vezes na faixa etária de 

12 a 14 anos. Se a situação de gravidez não-

planejada e em idade tão tenra se apresenta 

como desafio aos gestores, não menos deixa de 

influenciar diretamente a vida de adolescentes. 

Ainda numa fase especial de transição, cheia 

de dúvidas, anseios, sonhos e desejos, vêem-se 

na difícil situação de ter que se responsabilizar 

por uma outra vida. Comumente, defrontam-

se com uma nova situação para a qual não se 

sentem preparados, e que modifica a dinâmica 

da estrutura familiar. Surge a necessidade de 

inserção no mercado de trabalho e, muito 

freqüentemente, de interrupção dos estudos e 

abandono da escola.

Será que os professores e as famílias es-

tão preparados para lidar com esse quadro? 

Será que as ações desenvolvidas referem-se 

mais à prevenção da gravidez na adolescência 

ou aos problemas gerados pelo nascimen-

to nem sempre planejado de crianças – ou 

as duas? Algumas iniciativas já vêm sendo 

tomadas em termos de políticas públicas: o 

Estatuto da Criança e do Adolescente há dez 

anos sustenta questões relativas a direitos 

e deveres de crianças e de adolescentes;  

os Parâmetros Curriculares Nacionais como indi-

cadores, sem peso de lei, e as Diretrizes Curricu-

lares Nacionais, com caráter de obrigatoriedade, 

dão a sustentação necessária aos Projetos Polí-

tico-Pedagógicos, desenvolvidos pelas escolas, 

considerando suas especificidades, colaborando 

para uma vida mais justa, cidadã e mais feliz.  

Informação é muito importante, mas, por si só, 

não garante repensar dos adolescentes jovens 

sobre melhores atitudes e escolhas diante de 

possibilidades de maternidade e paternidade. 

Informação e educação são os pilares para 

uma autonomia conseqüente que envolve escolhas 

e tomadas de decisões. Nas salas de aula, sobretu-

do nas de Escolas Promotoras de Saúde, torna-se 

fundamental uma ampla reflexão, visando gerar 

atitudes efetivas relacionadas ao sexo seguro.
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A inserção dessa temática na sala de aula e 

no processo pedagógico exige uma tomada de 

atitude da escola. A participação dos profes-

sores é crucial na implementação de situações 

de apoio e de proteção à infância e à adoles-

cência, promovendo abordagens mais claras e 

críticas, valorizando a questão da sexualidade 

relacionada à saúde e aos direitos reprodutivos. 

A parceria com a família pode representar uma 

boa estratégia de valorização de crianças e 

adolescentes. Já a participação dos serviços de 

saúde, numa proposta de melhor acolhimento 

e humanização do atendimento a esse público, 

poderá favorecer o acesso aos métodos contra-

ceptivos e estimular o uso do preservativo como 

uma questão de direito. Além desses aspectos, 

ressaltam-se outros que dizem respeito ao gêne-

ro. Esse tema tem trazido à tona a necessidade 

de discutir a gravidez na adolescência não 

só do ponto de vista da adolescente, mas do 

adolescente. O que implicará abordar também a 

questão das novas masculinidades, como aponta 

o Programa de Saúde do Adolescente da Secre-

taria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

É fundamental que se estabeleçam estra-

tégias que subsidiem professores e educadores 

para que possam trabalhar com o tema.  Segundo 

Unesco e Ministério da Saúde, em pesquisa 

realizada em 2001, “47% dos professores de 14 

capitais brasileiras avaliam como insuficiente 

seu próprio conhecimento sobre os temas saú-

de sexual e reprodutiva”. A pesquisa indicou 

também que o assunto não pode ser tratado 

de maneira pontual, que os alunos acham as 

atividades repetitivas e que eles sabem muito 

mais do que a escola pensa que eles sabem, 

mas, mesmo assim, o conteúdo não se aproxima 

da realidade do aluno.  

Ainda que os adolescentes brasileiros este-

jam iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, 

a sexualidade continua sendo um tabu para a 

família e para a escola.  A conjunção de diver-

sos fatores (sociedade erotizada, curiosidades 

e medos da adolescência, ações educativas de 

pouca abrangência, entre outros) situa crianças 

e adolescentes em um contexto de grande vul-

nerabilidade.  Se a escola está preparada para 

lidar com esse quadro é uma questão que tenta 

ser valorizada na proposta de investimentos 

em orientação sexual para alunos de 5a a 8a 

séries. Será suficiente? O desafio está posto. 

Pode-se observar nos relatos aqui apresentados  

como algumas das Escolas Promotoras de Saúde 

procuraram enfrentá-lo.
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Observando um elevado número de adolescentes 

grávidas e o pouco conhecimento dos alunos sobre 

seu próprio corpo, o professor Hélcio Gurgel de 

Amorim organizou um projeto com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento de consciência 

crítica a respeito da gravidez na adolescência e da 

paternidade responsável.

Sob o título Tô nem aí, eu quero é sexo – preven-

ção da gravidez precoce, o projeto do professor de 

Artes utilizou noções de teatro, gravação em vídeo e 

trabalho com a câmera, além de imagem para alertar a 

garotada sobre os métodos de prevenção de gravidez 

e de doenças sexualmente transmissíveis.

Desde o primeiro dia, o professor integrou as ofici-

nas de teatro e vídeo para que uma fortalecesse a ou-

tra. Enquanto a galera do teatro ensaiava, o pessoal do 

vídeo desenvolvia técnicas de filmagem, movimentos 

de câmera e enquadramento, tendo como referência 

os atores da peça. Cada aluno tinha seu tempo com a 

câmera e cada ator preparou seu personagem. 

Com as oficinas, Hélcio fez os alunos pensarem 

sobre a atitude dos personagens, experimentando e 

discutindo posturas, tendo em vista a troca de idéias 

e o estímulo à reflexão. Ele destaca o empenho dos 

alunos na preparação do texto e a motivação de 

encená-lo. “A idéia de trazer esse texto (sobre o 

aborto) partiu dos alunos. Achei ótimo, pois pudemos 

trabalhar assuntos que têm muito a ver com o que 

tinha planejado”.

Os personagens e as falas criadas pelos alunos 

serviram de meio de informação para as demais 

turmas. Em um dos ensaios, os adolescentes se 

surpreenderam com uma platéia de 40 alunos para 

assistir à peça, que levou o nome do projeto. Foi um 

sucesso, reconhecido tanto pelo professor quanto 

pelos alunos. Ainda foram feitas apresentações em 

outras escolas e na lona cultural do bairro. 

Além das oficinas, Hélcio organizou mesa-re-

donda sobre sexualidade e sexo seguro e agendou 

> LUZ, CÂMERA: PREVENÇÃO

palestras com profissionais de saúde para os alunos 

com a parceria da enfermeira Luciana Rodrigues 

– também participante de seminário de Escolas 

Promotoras de Saúde.

Um dos pontos que mais chamou a atenção 

de Hélcio foi a forma como os alunos tratavam as 

questões sexuais antes das oficinas e como muitos, 

agora, mudaram sua forma de pensar e modificaram 

atitudes dentro de sala de aula. Maturidade, cons-

trução de valores e alteração de conceitos sobre o 

próprio corpo e sobre sexualidade foram algumas das 

mudanças apresentadas por eles. 
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Numa turma de 8a série, o número de meninas 

grávidas era importante. Além de outras conseqüên-

cias para a vida das meninas, a gravidez compro-

metia a vida escolar e gerava evasão. Na tentativa 

de minorar o problema, o professor de Matemática 

Sérgio Luiz Pereira desenvolveu um projeto desti-

nado aos 40 alunos da turma. Sua idéia era realizar 

debates, uma pesquisa sobre sexualidade e uma peça 

teatral. Assuntos como gravidez na adolescência, 

tipos de parto, doenças sexualmente transmissí-

veis, métodos contraceptivos, aparelho reprodutor 

feminino/masculino e auto-estima seriam abordados 

com o grupo.

O professor deu início ao projeto, com a aplica-

ção de um questionário sobre métodos contraceptivos 

e doenças sexualmente transmissíveis e ainda sobre 

a opinião deles quanto à gravidez na adolescência. 

Analisando as respostas, ele percebeu que a turma 

conhecia pouco dos métodos contraceptivos, sabendo 

mais sobre a camisinha.

O passo seguinte foi se informar sobre os 

serviços oferecidos pelo posto de saúde da região 

e, a partir daí, organizar com os alunos gráficos e 

pesquisas com as estatísticas de atendimento. Nessa 

fase, Sérgio resolveu ampliar o projeto para mais 39 

alunos de outra turma de 8a série e solicitou a todos 

uma pesquisa sobre gravidez para ser apresentada 

em sala de aula.

Em parceria com o professor de Artes Cênicas, 

os alunos começaram a ensaiar uma peça de teatro 

sobre o tema, apresentada para a comunidade escolar 

no encerramento do projeto.

Além de terem mais conhecimento sobre o pró-

prio corpo e sobre os métodos contraceptivos, os 

adolescentes se aproximaram dos serviços disponíveis 

na unidade de saúde. Mais informações, reflexões 

> FALANDO SÉRIO

A professora Ângela Maria Carvalho queria 

incentivar os responsáveis pelos alunos da 5ª série e 

do Núcleo de Adolescentes Multiplicadores (NAM) a 

participarem mais da vida escolar de seus filhos. Ela 

notava em alguns alunos uma grande necessidade de 

atenção. Havia também o baixo desempenho escolar, 

uma nítida desmotivação e dificuldades de relaciona-

mento entre alunos, professores e funcionários. 

Na tentativa de solucionar o problema, Ângela 

criou o projeto O caminho do coração, baseado 

em oficinas para os responsáveis, contando com a 

ajuda dos adolescentes do NAM. Sua intenção era 

aproximar a escola da família, promovendo a sua 

adesão à proposta pedagógica, e assim beneficiar os 

estudantes - em especial um grupo de 15, com maior 

necessidade de atenção.

> ALUNOS E FAMÍLIAS JUNTOS NA ESCOLA

No primeiro encontro, Ângela decidiu organizar 

uma peça de teatro, contando com a ajuda do pro-

fessor de Artes Cênicas, com quem selecionou um 

grupo de estudantes para integrar o elenco. 

Para a primeira oficina, ela conseguiu o apoio 

de um aluno que desenhou alguns cartazes para 

servirem como cenário da peça e convidou os 

responsáveis com a indicação de alguns colegas. 

Para o encontro ficar mais atrativo, Ângela orga-

nizou um lanche servido no final da oficina. Dos 

30 responsáveis convidados, 11 compareceram e, 

posteriormente, mostraram-se bastante sensibiliza-

dos, apontando que passaram a ter um diálogo mais 

aberto com seus filhos e uma maior participação em 

suas vidas. No segundo encontro, a participação foi 

menor (cinco responsáveis) e a professora retomou 
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assuntos como a dificuldade de diálogo com os 

adolescentes.

Apesar de ter realizado apenas dois encontros, 

a professora ficara satisfeita com os resultados posi-

tivos alcançados. Ela percebeu a necessidade de um 

planejamento anterior de datas, já que várias outras 

atividades aconteciam na escola, como Feira Cultural, 

Gincana Interdisciplinar, Projetos do NAM. Apesar da 

pequena adesão, os responsáveis por 30% dos alunos 

que mais precisavam de apoio familiar reforçaram a 

presença na vida escolar.

Com todas as dificuldades, a professora conseguiu 

beneficiar alguns alunos e suas famílias e por esses já 

valeu a pena seguir “o caminho do coração”.

Além de mais conhecimento 
sobre o próprio corpo e sobre 
os métodos contraceptivos, os 
adolescentes aproximaram-se 

dos serviços disponíveis na 
unidade de saúde

propiciadas pelo desenvolvimento das atividades 

com os alunos e interesse em buscar os serviços de 

saúde apontam um caminho de contribuição para 

saúde sexual e direito reprodutivo, reconsiderando 

formas de prevenção da gravidez na idade escolar e 

da evasão por ela causada. Além do reconhecimento 

e valorização dos alunos participantes pela comu-

nidade escolar, outro resultado foi a mudança de 

postura dos adolescentes, melhorando seu convívio 

com os colegas. 
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A gravidez de muitas alunas adolescentes da 

escola onde lecionava foi determinante para a es-

colha do tema do projeto da professora Luiza Laura 

Pirassinunga. Como principal estratégia de trabalho, 

sua idéia era capacitar um grupo de alunos para que 

pudessem falar sobre sexualidade e iniciação sexual 

para as turmas de 5a a 8a séries.

A professora selecionou 23 alunos do turno da 

manhã e 35 do turno da tarde e trabalhou o co-

nhecimento do corpo, dos métodos contraceptivos 

e as implicações de uma gravidez na adolescência. 

Depois que Luiza abordou esses temas, em dinâmicas 

de convivência e oficinas de sexualidade, os grupos 

formados foram até as demais turmas e deram pa-

lestras, promoveram encontros para tirar dúvidas e 

fizeram passeios e gincanas.

Os estudantes das outras turmas, cerca de 400, 

adoraram. Nas palavras de uma aluna da 8a série: “Foi 

muito bom(...). E se informar melhor sobre coisas 

do nosso corpo humano é também ensinar mais aos 

adolescentes”. 

O projeto Fala sério, colega! deu tão certo que 

passou a abordar também uma discussão sobre 

a prevenção do uso de drogas. Os alunos multi-

plicadores visitaram duas escolas próximas para 

desenvolver dinâmicas sobre contracepção. Outro 

resultado positivo notado pela professora foi a 

maior desenvoltura dos alunos, que passaram a se 

expressar melhor e apresentaram auto-estima mais 

elevada. Luiza conta que também aprendeu muito 

com seus alunos: está mais autoconfiante e sua 

própria auto-estima melhorou. 

Reduzir indicadores que aparecem como des-

favoráveis no que se refere aos índices gerais de 

gravidez na adolescência é um desafio. Ainda que 

exija o envolvimento de diversas estratégias, refle-

xões e setores, trabalhar com o universo de alunos 

> MULTIPLICANDO INFORMAÇÃO E REFLEXÃO

as principais questões relacionadas à sexualidade e 

à gravidez na adolescência representa um objetivo 

alcançável, pois os alunos, além de terem tido aces-

so à informação, refletiram sobre as implicações da 

gravidez na vida de um adolescente.

Outro resultado positivo 
notado pela professora foi a 

maior desenvoltura dos alunos, 
que passaram a se expressar 

melhor e apresentaram auto-
estima mais elevada.
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O projeto da professora Marina Isabel Bressane 

Resende Guimarães partiu da constatação da baixa 

auto-estima entre os alunos de 5a a 8a séries, desen-

cadeando dificuldades de relacionamento entre eles. 

Assim, ela desenvolveu um modelo de atividade para 

despertar nas crianças a vontade de se conhecer me-

lhor e o auto-respeito, contribuindo para a melhora 

das relações com os colegas.

As oficinas propunham que os adolescentes 

pensassem sobre suas atitudes, perspectivas e fatores 

relacionados à auto-estima. Uma pesquisa “em forma 

de dinâmica” procurou saber do que eles gostavam 

ou não de fazer, entre outros assuntos. Os alunos 

também participaram de oficinas sobre sexualidade e 

desenvolveram um CD-ROM sobre o tema. A parceria 

com uma outra participante do seminário de Escolas 

Promotoras de Saúde (Denise Perelli) facilitou o enca-

minhamento dos alunos ao serviço de planejamento 

familiar da unidade de saúde. 

O maior sucesso do projeto aconteceu com o tea-

tro de fantoches e com texto sobre auto-estima e com 

bonecos em papel machê produzidos pelas turmas. 

No final do projeto, a peça foi apresentada para toda 

a escola, reunindo 80 alunos, um motivo de orgulho 

para aqueles que confeccionaram os bonecos.

Outra conquista importante foi a adesão de 

professores de outras áreas, criando assim um elo de 

ação conjunta, o que possibilitava ao projeto uma va-

riedade de experiências e intercâmbios, além da de-

monstração de interesse, de autovalorização e melhor 

relacionamento mútuo. O professor de Matemática 

ajudou a computar os dados da pesquisa, a professora 

de Artes auxiliou na confecção de fantoches e a de 

Português colaborou com os textos. Marina contou 

também com o apoio de outros professores e da co-

ordenadora do Laboratório de Informática. No Centro 

de Estudos, criou-se um espaço para que alunos e 

professores pudessem expressar suas opiniões. 

> OFICINAS, FANTOCHES E TEATRO

O projeto atingiu diretamente 40 alunos, que 

se mostraram mais cuidadosos e vaidosos durante o 

decorrer das etapas. Os professores comentaram sobre 

a diminuição da timidez entre alguns dos adolescen-

tes. Marina percebeu que os alunos estavam mais 

alegres, motivados e demonstrando maior interesse 

nas atividades escolares.

A peça foi apresentada para 
toda a escola – um motivo 

de orgulho para aqueles que 
confeccionaram os bonecos.
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As manifestações da sexualidade de crianças e 

adolescentes era uma preocupação dos professores de 

uma escola localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste 

e chamou a atenção da professora Clara Regina de 

Aguiar Lobo. Para “despertar uma postura mais res-

ponsável em relação ao exercício da sexualidade”, ela 

pensou em trabalhar com estratégias de capacitação 

dos alunos do Núcleo de Adolescentes Multiplicadores 

(NAM) para que eles pudessem compartilhar o que 

apreendessem aos outros alunos. Com as indicações 

dos professores, foi feita a seleção entre alunos de 

5ª a 8ª série. Aos poucos, Clara conseguiu formar dois 

grupos – um com alunos de 11 a 13 anos e outro com 

alunos de 14 a 17. 

Para sensibilizar adolescentes e responsáveis, a 

professora montou um mural de divulgação do NAM 

e organizou duas reuniões com os responsáveis dos 

alunos. Na etapa seguinte do projeto, Clara contou 

com o apoio dos professores de Educação Física para 

organizar o Torneio da Prevenção – uma oportunidade 

de perceber, de forma lúdica, o conhecimento dos 

alunos sobre prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis e da gravidez. Também convidou pro-

fissionais de postos de saúde para darem palestras 

e oficinas. Para a realização do torneio, outras con-

quistas vieram: a melhora das condições da quadra 

da escola e o patrocínio para a compra de medalhas. 

Cartazes sobre os temas foram espalhados pela escola 

e a freqüência nas atividades foi muito boa.

Foram realizadas ainda oficinas temáticas 

semanais com os dois grupos de alunos do NAM. 

Temas como adolescência, conhecimento do corpo, 

sexualidade, paternidade e maternidade, métodos 

> TORNEIO DA PREVENÇÃO

contraceptivos, drogas, relacionamento, identi-

dade e auto-estima fizeram parte das discussões. 

Ao mesmo tempo, os alunos multiplicavam as in-

formações aprendidas para o restante da escola e 

confeccionavam cartazes e materiais com alguns dos 

assuntos abordados nas oficinas. Os adolescentes se 

envolveram em muitas outras atividades: pesquisas 

de campo para levantar indicadores sobre gravidez 

na adolescência na comunidade; ensaio de duas 

esquetes – uma sobre gravidez e prevenção e outra 

voltada para os responsáveis; e a realização de ofi-

cinas com outras turmas.

Após tanto trabalho, os resultados foram notados 

no entusiasmo e interesse dos alunos. O projeto de 

Clara contagiou a escola. Alunos e professores que 

ainda não haviam aderido ao projeto se animaram, 
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em particular na realização de oficinas de teatro. A 

iniciativa, criada para beneficiar 50 alunos, acabou 

envolvendo toda a comunidade escolar. O projeto foi 

institucionalizado, prosseguindo em 2004 com foco na 

prevenção do uso de drogas. A professora conseguiu 

voltar a atenção de toda a escola para as questões 

ligadas à sexualidade de maneira positiva, estimulando 

a reflexão e a responsabilidade, contribuindo indire-

tamente para a prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis e da gravidez indesejada.

O Torneio da Prevenção foi 
uma oportunidade de testar, de 

forma lúdica, o conhecimento 
dos alunos sobre prevenção 

das doenças sexualmente 
transmissíveis e da gravidez.
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> APRENDIZAGENS

Ao se tratar os problemas de aprendizagem 

como “dificuldades”, acaba-se jogando sobre 

o aluno o peso e a responsabilidade de não 

conseguir aprender – ou de fazê-lo de forma 

diferenciada da do restante da turma. As 

dificuldades de aprendizagem são objeto de 

fervorosas discussões por parte de professores 

e estudiosos, mas também de governantes e da 

sociedade em geral. 

Os fenômenos da repetência e da evasão 

escolar que persistem há décadas com índices 

alarmantes no país, junto com o analfabetismo, 

constituem um importante indicador de baixo 

desenvolvimento social. É fundamental perceber 

o indivíduo no contexto de suas relações sociais, 

históricas e culturais, para repensar práticas e 

estratégias na perspectiva de promoção de saú-

de. Mesmo considerando a predominância dos 

aspectos pedagógicos e políticos, alguns fatores 

externos acabam por interferir no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento escolar porque 

dificultam a promoção de ambientes favoráveis 

à saúde, ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

Portanto, comprometem a escola como Escola 

Promotora de Saúde.

Existe certamente um enorme espaço 

entre uma escola que valoriza as condições 

objetivas de aprendizado e outra que valoriza 

as condições subjetivas e é por este espaço 

que transitam os desejos e esforços de grande 

parte dos responsáveis, alunos e professores. 

No entanto, os educadores sabem que uma 

mudança de paradigma precisa ser efetivada 

para se produzir sucesso escolar; afinal, todos 

querem que suas crianças e adolescentes apren-

dam e sejam capazes de se desenvolver em sua 

trajetória de vida, transformando o presente, 

construindo seu futuro. 

Este novo paradigma precisa considerar “o 

saber” como algo que se constitui na relação 

estabelecida entre o professor e seus alunos e 

que, portanto, não é algo que está em um nem 

que falte ao outro. Mas passa a ter existência 

concreta em situação de cooperação, que só se 

institui em parceria. Assim, as “dificuldades” e 

os acertos deixam de ser de um ou de outro, 

mas dessa relação mais ou menos parceira, mais 

ou menos competente e sólida, mais ou menos 

feliz etc. Não se pode negar a existência de 

certos problemas que alguns alunos apresen-

tam. Nesses casos, a atuação do professor e do 

grupo sempre poderá ajudar, mas nem sempre 

dará conta de revertê-la em sua plenitude. No 

entanto, com segurança, pode-se afirmar que 

esses são raros e, sob análise, confirmam não 

estar enquadrados no volume significativo de 

situações de aprendizagem conhecidas como 

“dificuldades” que, ao contrário do que parece, 

em sua maioria, podem ser revertidas com al-

ternativas puramente pedagógicas.

 Como nos lembra o poeta Drummond, sempre 

podemos encontrar “pedras no caminho...” , como 

dificuldades a serem ultrapassadas, nunca como 

obstáculos intransponíveis. 
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Estas “dificuldades” são multidimensionais e, 

como tais, devem ser enfrentadas. Não são prerro-

gativas de alunos da rede pública nem daqueles que 

vivem em situação socioeconômica desfavorável, 

mas de crianças e adolescentes com experiências de 

vida diferentes, com ritmos diferentes, com desejos 

e sentimentos variados, e que têm, todos, direito 

às mesmas oportunidades e à educação pública de 

qualidade.   Aspectos de naturezas variadas (bio-

lógicos, socioafetivos, culturais, psicolingüísticos, 

econômicos, políticos etc) impactam a vida e a 

história de professores e alunos e envolvem uma 

maior ou menor capacidade de bom desempenho. 

O enfrentamento dessas dificuldades exige com-

promisso e responsabilidade de professores, da 

equipe da escola e dos alunos. É certo que o teor 

dessas responsabilidades e o tipo de compromisso 

não são iguais para cada grupo. 

A escola, principalmente por meio do pro-

fessor e também das famílias, está cada vez 

mais consciente das múltiplas possibilidades 

de atuação diante do “fantasma” do mau de-

sempenho. Esse fantasma terrível tem várias 

cabeças, muitos braços e pernas e sempre 

expressa dificuldades que são parte da histó-

ria escolar de alunos e seus professores.  As 

soluções, em cada caso, exigem a conjugação 

de diferentes forças: apoio das famílias, novas 

estratégias pedagógicas, resgate do prazer 

e da auto-estima em relação à vida escolar, 

cumplicidade entre alunos e deles com o pro-

fessor para que, juntos, exercitem a busca de 

soluções que despertem, nos alunos, a paixão 

de aprender e que reacenda nos professores, a 

paixão de ensinar. A vitória ou a derrota sempre 

será, dessa maneira, de todos.
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Numa turma de 5a série, muitos alunos estavam 

atrasados em relação à apropriação dos conceitos 

e conteúdos previstos, tinham pouco apoio fami-

liar e se mostravam agressivos entre si e com os 

professores. O desempenho escolar também estava 

prejudicado.  Para a professora de Língua Portuguesa, 

Solange Manhães Pereira, o cerne da situação estava 

concentrado na baixa auto-estima dos alunos, ora 

causa, ora conseqüência desses problemas. 

Na tentativa de contribuir para a melhoria desse 

quadro, Solange organizou atividades para promover 

o conhecimento sobre saúde física e mental, de-

senvolver a afetividade e a autoconfiança de seus 

30 alunos.

A professora considerava importante que eles 

tivessem oportunidade para falar de si mesmos. Para 

isso, realizou entrevistas orais e escritas para saber 

suas preferências e suas opiniões sobre diversos 

assuntos, entre eles: religião, escola, vida familiar 

e planos para o futuro.

Depois, vieram as palestras e uma série de vídeos 

sobre conflitos emocionais e familiares, sexualidade 

e higiene bucal. Essas palestras só foram possíveis 

pelas parcerias firmadas com uma psicóloga, um den-

tista e duas professoras da própria escola.  Mais uma 

vez, os alunos puderam falar dos seus problemas, em 

dinâmicas, painéis, textos e atividades lúdicas.

A preocupação com os cabelos e com os uni-

formes foi uma das mudanças observadas. O espaço 

da escola e o material escolar também passaram a 

ser tratados com mais carinho. Segundo Solange, a 

turma começou a se entrosar melhor, com mais cor-

dialidade com os professores. E ainda: a freqüência 

às aulas aumentou e os problemas com indisciplina 

diminuíram, sem falar na melhoria do desempenho 

escolar. No total, 200 pessoas foram beneficiadas 

pelo projeto Eu me gosto, nós nos gostamos.

> ESCUTANDO O QUE OS ALUNOS TÊM A DIZER

As atividades foram 
organizadas para promover o 
conhecimento, a afetividade 

e a autoconfiança dos alunos. 
A professora considerava 

importante que eles tivessem 
oportunidade de falar de  

si mesmos. 
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Os motivos que levaram à elaboração desse proje-

to são bem parecidos com o abordado anteriormente.  

Intitulado Piruá: auto-estima, transformação, o projeto 

da professora Márcia Carvalho Pinto também visava 

trabalhar as questões relacionadas à baixa auto-es-

tima, como a agressividade, a falta de limites e de 

responsabilidade, bem como o baixo desempenho, 

problemas freqüentes na turma de 6a série. Para isso, 

se valeu de momentos de reflexão, lazer e integração, 

envolvendo alunos, família e escola. 

O nome do projeto faz uma referência ao grão 

de milho que não estoura ao se fazer pipoca.  Isso 

era justamente o que Márcia não queria para seus 

alunos: que eles fossem adolescentes desvalorizados, 

que nunca se transformam.

A professora de Ciências Sueli Vieira de 

Oliveira observava entre seus alunos sinais de 

insegurança, violência e baixo desempenho es-

colar, percebendo a necessidade de elevar a sua 

auto-estima. Pensou em promover oficinas lúdicas 

para desenvolver as potencialidades de cada aluno, 

valorizá-los e aumentar o entrosamento entre eles e 

a escola, pois acreditava que só assim os problemas 

verificados poderiam ser minorados.

Com problemas de saúde, Sueli não pôde envolver 

outras turmas, como estava previsto. Assim o projeto 

Eu sou feliz! – Criando e desenvolvendo habilidades em 

oficinas lúdicas foi direcionado exclusivamente aos 41 

alunos de uma turma de 6a série. 

Dinâmicas, questionários, desenhos, leituras e 

produção de textos foram os recursos utilizados nas 

15 oficinas realizadas pela professora para despertar 

> CARINHO E DEDICAÇÃO AQUECEM E FAZEM CRESCER

Sem espaço adequado para desenvolver as oficinas 

temáticas e artesanais – principais estratégias de seu 

projeto – a professora dividiu os 46 alunos participan-

tes em dois grupos e utilizou a sala de vídeo e a sala 

do Núcleo de Adolescentes Multiplicadores (NAM). Uma 

outra professora e uma aluna se ofereceram para ajudar 

na realização das oficinas – nove ao todo – , nas quais 

Márcia discutia temas como solidariedade e respeito 

ou ensinava os alunos a fazerem cartões de Natal e 

sachês de sabonete que pretendiam doar a um asilo. Na 

etapa final do projeto, uma exposição dos trabalhos das 

crianças foi organizada na escola. Ao longo de todas 

as atividades, a professora percebeu que o diferencial 

do projeto deveria vir da dedicação de mais tempo e 

atenção aos alunos e foi o que ela fez.

> UM JEITO PRÓPRIO DE SER FELIZ
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Ao final, Márcia avaliou os resultados e recebeu 

provas do interesse e da motivação que o projeto 

despertou nos alunos. Uma estudante escreveu: 

“Aprendi a expressar tudo o que sinto, de uma ma-

neira mais generosa”. Outra afirmou: “Obrigada por 

se sacrificar pela minha turma que não merece nada 

de ninguém”. Felizmente, a professora não pensava 

assim e mostrou que esses alunos mereciam mais e 

que sua dedicação valeu a pena.

as habilidades individuais, promover o autoconheci-

mento, o respeito ao próximo e incentivar o debate 

sobre comportamentos, sentimentos e as perspecti-

vas de futuro dos alunos.

Um questionário elaborado por Sueli trazia per-

guntas sobre os principais medos das crianças. Além 

dos medos mais habitualmente encontrados entre 

crianças de 12 anos (“de barata”, “de fantasma”, “de 

perder pai e mãe”), algumas respostas evidenciaram a 

situação social a que muitas delas têm sido expostas 

na nossa cidade: “de tomar um tiro”, “de ser estu-

prada”, “de chover e o valão transbordar”.

Para lidar com o aspecto da violência física, Sueli 

incluiu no projeto atividades baseadas na promoção 

de uma cultura de paz, com dinâmicas que enfocavam 

o diálogo, a busca de soluções conjuntas e o respeito 

à opinião dos outros.

Mais segurança para desenvolver os trabalhos, 

mais entrosamento entre as crianças e o aumento da 

assiduidade e da participação nas aulas foram alguns 

dos resultados constatados pela professora. Os alunos 

também ficaram mais críticos e participativos nas ati-

vidades da escola e muitos deles quiseram se integrar 

ao Núcleo de Adolescentes Multiplicadores (NAM). 

A freqüência de estudantes no Núcleo aumentou 

em 90%. Outra mudança importante, observada por 

vários professores, foi a diminuição da agressividade 

entre os alunos.

Para lidar com o problema 
da violência física, foram 

incluídas atividades baseadas na 
promoção de uma cultura de paz. 
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A atuação dos professores de sua escola com as 

turmas de progressão foi o ponto de partida do pro-

jeto da coordenadora pedagógica Rosemir Gonçalves 

de Abreu. Afinal, ansiedade e apreensão quanto ao 

processo educacional dos alunos de progressão cos-

tumam ser uma constante na prática escolar.

A proposta do projeto Acolhimento em Progressão 

foi organizar um programa de assessoria psicope-

dagógica para promover o fortalecimento da auto-

estima e da atuação dos professores. O programa 

abrangia oficinas tanto para os professores de quatro 

turmas quanto para seus 120 alunos.

As oficinas foram realizadas com o apoio de di-

versas parcerias, como a equipe da 10ª Coordenadoria 

Regional de Educação, o posto de saúde local e a equipe 

de palestras da Guarda Municipal. Para os professores, 

foram criados momentos em que pudessem refletir 

sobre suas práticas em sala de aula e discutir sobre 

assuntos que julgavam necessários, como auto-estima, 

sexualidade e violência. Duas psicólogas organizaram 

grupos colaborativos para mudanças educacionais e os 

docentes puderam planejar novas soluções para os pro-

blemas enfrentados. Ao longo do projeto, os professores 

também participaram de encontros com terapeutas, nos 

quais puderam avaliar as atividades do projeto.

Para os alunos, foi promovido um encontro so-

bre noções de saúde bucal e as famílias receberam 

um kit de escovação. Um show na escola serviu de 

incentivo para que uma das turmas produzisse uma 

apresentação cultural no Dia do Folclore. As turmas 

também foram atendidas por uma fonoaudióloga, que 

realizou três encontros para analisar as dificuldades 

dos alunos, com o objetivo de favorecer a aprendi-

zagem. Uma apresentação sobre o trânsito motivou 

outra turma a inscrever seu rap no concurso sobre a 

Semana do Trânsito na qual o trabalho foi premiado. 

As crianças participaram ainda de oficinas de origami 

e de palestras sobre violência no cotidiano escolar 

e familiar e sobre sexualidade. Na Educação Física, 

foram estimuladas a participar de atividades, can-

tando ou dançando. 

Como desdobramento das palestras da Guar-

da Municipal, os alunos, tidos como agressivos, 

integraram o subprojeto Sou da Turma da Paz, 

desempenhando o papel de agentes promotores da 

paz na escola. Uma inversão de papéis improvável, 

mas que se mostrou milagrosa, nas palavras de uma 

professora. No grupo, as crianças eram acompanha-

das e sentiam-se mais valorizadas e felizes. Rosemir 

também contatou o posto de saúde Décio Amaral 

Filho para estabelecer parceria com uma psicóloga 

e uma terapeuta ocupacional, a fim de trabalhar as 

dificuldades e possibilitar trocas de informação. 

Os professores relataram seus avanços: menos 

agressividade na turma, mais participação nas tarefas 

escolares, progressos na leitura e escrita, melhora na 

freqüência e mais gosto pela escola. E Rosemir também 

percebeu os resultados com os professores: sentimento 

de valorização e a adoção de um novo olhar e de novas 

e excelentes estratégias de atuação. 

> ACOLHENDO PROFESSORES E ALUNOS

 

pub_cedaps_eps_01o.indd   40 11/10/2006   11:36:03



041PARTE I > SIMPLES ESTRATÉGIAS, GRANDES AÇÕES

Os profissionais da escola observavam que o com-

portamento habitual dos alunos era marcado pelas 

atitudes violentas. Especialmente em duas turmas do 

ciclo a situação era complicada a ponto de prejudicar 

a atuação dos professores e o desempenho dos alunos. 

Diante deste quadro, a coordenadora pedagógica  

Kátia Geni Cordeiro Lopes Santos elaborou o projeto 

Exercitando o ser e o conviver – um programa educa-

tivo com dinâmicas de grupo e arteterapia visando à 

melhoria das relações interpessoais.

Uma capacitação sobre violência, realizada pelo 

projeto Paz nas Escolas, organizada pela SME, em 

parceria com a Fundação Darcy Ribeiro e apoio do 

MEC/FNDE, envolveu todos os profissionais da escola 

e alguns alunos, reunindo 300 pessoas, e contribuiu 

para o desenvolvimento do projeto. Deste encontro, 

originou-se um minifórum, no qual todos os segmen-

tos da comunidade escolar apresentaram sugestões 

para melhorar as relações interpessoais.

Apesar da falta de tempo, a coordenadora pe-

dagógica não queria desistir do projeto e decidiu 

trabalhar com dez alunos com mais dificuldades de 

aprendizagem da turma de ciclo. Kátia percebeu 

que as crianças se achavam incapazes de realizar as 

tarefas propostas, o que favorecia o surgimento da 

agressividade e de problemas de aprendizagem. A 

partir daí, sua prioridade passou a ser o estado afetivo 

de cada aluno: decidiu estimular o autoconhecimento 

das crianças, levá-las a resgatar a autoconfiança, 

além de proporcionar momentos prazerosos, nos quais 

a escrita e a leitura estivessem presentes.

Criou um projeto de sala de leitura (Palavra 

puxa emoção: quando o que sai do livro entra no 

coração) que se tornou o eixo principal de sua 

atuação e envolveu as crianças em atividades de 

pintura, desenho, colagem, modelagem e confecção 

de máscaras, a partir de obras da literatura infantil. 

“As obras lidas se constituíram em situações positivas 

> ARTETERAPIA COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA

relacionadas à leitura e escrita para 

aqueles alunos que não dominavam 

esse processo”, apontou a coordena-

dora pedagógica. As produções das 

crianças se tornaram um canal de 

expressão pessoal, uma vez que os 

alunos foram estimulados a dizer o 

que representavam.

“As crianças envolvidas tiveram 

avanço no seu processo de aprendi-

zagem e todas modificaram positiva-

mente seu comportamento”, relatou 

Kátia. Também mostraram mais 

interesse e segurança no desenvol-

vimento das atividades.

A avaliação da professora 

da turma (Célia Tavares) indicou 

alguns resultados do projeto: “Os 

alunos recuperaram a autoconfiança, 

por isso, começaram a participar das 

atividades e a conclui-las, o que antes 

não acontecia; passaram a controlar 

mais seus impulsos agressivos e a se ex-

pressarem com mais facilidade”. Também 

foi possível observar mais interesse pelas 

atividades propostas e uma melhora do 

comportamento em sala de aula. O projeto 

de sala de leitura originou uma monografia 

do curso de pós-graduação em arteterapia, 

realizado por Kátia. 
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Os responsáveis pelos alunos da professora  

Sabrina dos Santos Oliveira eram distantes da escola 

e possuíam baixa auto-estima. Eram vários os refle-

xos dessa situação no comportamento das crianças: 

desinteresse pela escola, agressividade, necessidade 

de atenção e baixo desempenho escolar.

Sabrina elaborou o projeto Chá do Hélton, 

destinado aos pais e responsáveis: queria promover 

reuniões para que eles se sentissem mais à vontade 

na escola e estimulados a participar do processo de 

desenvolvimento educativo e social das crianças. 

Com o apoio da direção e dos professores, que a 

auxiliaram no planejamento e organização dos en-

contros, Sabrina conseguiu os materiais necessários 

às reuniões: CDs, aparelho de som, letras de música, 

mantimentos para o lanche e até flores.

Nas duas turmas de 5a série de sua escola, o 

professor Jetro Ferreira Damasceno observava que 

os alunos tinham muitas dificuldades em constituir 

conceitos, conteúdos e valores em sala de aula. Em 

decorrência disso, eles se mostravam desmotivados e 

o ambiente tornava-se desfavorável à aprendizagem. 

Como uma estratégia para desenvolver o potencial 

criativo dos alunos e contribuir para sua autovalo-

rização, Jetro organizou o projeto Descobrincando, 

composto de uma série de atividades lúdicas para 

estimular as habilidades e os interesses de cada um 

dos alunos.

Depois que selecionou os participantes e fez reuni-

ões de apresentação do projeto para seus responsáveis, 

as atividades foram iniciadas. Uma vez por semana, os 

alunos participavam de encontros de pouco mais de uma 

> CHÁ PARA APROXIMAR, CONVERSA PARA INFORMAR

hora, nos quais eram desenvolvidas dinâmicas sobre a 

auto-estima, pinturas, desenhos e atividades oferecidas 

por outros professores. Os alunos aprenderam a jogar 

xadrez com o professor de Educação Física e ensaiaram 

uma peça com o apoio da professora de Artes Cênicas. 

A motivação e o interesse pelas atividades, aos poucos, 

foram notados pelos professores.

Foram desenvolvidas 13 oficinas lúdicas. Embora 

o desempenho escolar ainda não estivesse bom, 

os alunos estavam mais assíduos às aulas. Antes 

de iniciado o projeto, os conceitos insatisfatórios 

tornavam-se motivo para justificar as faltas. “Com a 

festa de aniversário da escola e as provas finais, o 

projeto ficou inconcluso”, explica o professor que, 

ainda assim, considera que a auto-estima dos alunos 

e o relacionamento entre eles melhoraram. 

> BRINCANDO E DESCOBRINDO
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A professora e os colegas listaram possíveis par-

ceiros para participar do projeto, como profissionais do 

posto de saúde, e convidaram responsáveis e alunos. Em 

geral, as reuniões aconteceram aos sábados pela manhã. 

No primeiro chá, a professora aplicou um questionário 

para conhecer a opinião sobre os encontros e levantar 

os temas de maior interesse. Como o tema ‘drogas’ havia 

sido o mais votado, foi o assunto do segundo encon-

tro. Diversos outros temas foram discutidos, como: 

alimentação, vacinas, higiene e doenças sexualmente 

transmissíveis. Sabrina também convidou profissionais 

do posto de saúde local a participarem das reuniões.

Conseguir a presença dos responsáveis pelos 

alunos, no entanto, não foi tarefa fácil. No primeiro 

encontro, houve um número pequeno de participantes. 

Sabrina convidou responsáveis de crianças de outras 

turmas, o que atraiu os familiares de seus alunos. As 

atividades tiveram 31 participantes, que puderam 

tirar dúvidas, discutir sobre saúde e refletir sobre suas 

opiniões, em contato com outros responsáveis, além 

de profissionais de saúde e de educação.

A melhora na auto-estima dos responsáveis e dos 

alunos foi um dos resultados obtidos com o projeto. As 

crianças passaram a freqüentar a escola mais felizes, e 

mudaram seu comportamento em sala de aula. O projeto 

também promoveu a parceria entre a escola e o posto 

de saúde da comunidade. Pelo depoimento de uma 

das mães participantes, percebe-se como as ações de 

Sabrina e de todos os envolvidos foram bem-sucedidas: 

“Hoje nasceu uma nova esperança em respeito ao futuro 

dos nossos filhos. Amo vocês por se preocuparem com 

eles. Estou aqui e quero fazer parte”. 

A estratégia para 
desenvolver o potencial 
criativo dos alunos foi 

estimular as habilidades, 
os interesses e os 

desejos de cada um.

pub_cedaps_eps_01o.indd   43 11/10/2006   11:36:04



ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE > CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DE SOLUÇÕES LOCAIS NAS ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

A coordenadora pedagógica Waldete Lisboa 

Quirino voltou a atenção de seu projeto para seus 

colegas de profissão. Ela identificava baixa auto-es-

tima entre os próprios professores, indicada na falta 

de prazer no desempenho da profissão e no pouco 

otimismo em relação ao futuro da escola e dos alunos. 

O projeto Professores com muito orgulho! previa a 

reestruturação do Centro de Estudos (C.E), que reúne 

mensalmente os 49 professores da escola.

Waldete desejava levar o Centro de Estudos para 

lugares agradáveis e convidar profissionais para a rea-

lização de palestras. Em conversas com os professores, 

percebeu que a idéia tinha aceitação, mas não havia 

recursos financeiros disponíveis. Assim, ela teve que 

dedicar bastante tempo à procura de locais gratuitos 

e palestrantes voluntários. 

O primeiro Centro de Estudos teve que ser reali-

zado na própria escola. Não era o que a coordenadora 

havia planejado, mas ela aproveitou a reunião para 

sondar como os professores fariam para participar dos 

encontros externos. Naquele mês ainda, aconteceu a 

primeira atividade fora da escola: uma palestra sobre 

meio ambiente no Alto da Boa Vista.

O segundo encontro, realizado no Centro de Edu-

cação Ambiental do Parque Nacional da Tijuca, teve a 

presença de 90% dos professores que participaram de 

diversas atividades. Os professores de Educação Física 

desenvolveram uma dinâmica inicial e depois todos 

percorreram uma trilha e fizeram um piquenique. A 

equipe do CEMAP, da Secretaria Municipal de Educação, 

abriu uma discussão sobre questões de educação am-

biental, baseando-se no livro Planeta Feliz. A avaliação 

das atividades foi excelente e os professores fizeram 

sugestões de novos locais para os encontros. 

A coordenadora percebeu os resultados de seu 

projeto na organização das comemorações para o Dia 

das Crianças. Os professores se mostraram empenhados 

e com muita vontade de realizar uma festa agradável e 

> PROFESSORES COM MUITO ORGULHO

divertida para seus alunos. O C.E. seguinte aconteceu 

na própria escola como parte das comemorações pelo 

Dia do Mestre. Os professores organizaram um chur-

rasco e esta forma de confraternização despertou mais 

interesse e deu mais leveza ao encontro.

Waldete teve que ultrapassar muitos problemas 

para dar prosseguimento ao seu projeto. De dez 

Centros de Estudos planejados, só três aconteceram, 

apenas um fora da escola. Planejava atividades ten-

tando gastar o mínimo possível e, por vezes, dividiu 

as despesas com os professores, que se mostraram 

muito solícitos e animados. 

Mesmo tendo promovido só um Centro de Estudos 

fora da escola, ela pôde perceber mudanças no com-

portamento dos professores. De um conjunto de 49 

professores, 35 participaram dos Centros de Estudos, 

mostrando-se menos tensos e mais envolvidos nas 

atividades escolares. Waldete constatou que para mo-

bilizar as pessoas e fazer um projeto dar certo “tem que 

acreditar com entusiasmo no que se propõe a fazer”.
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A partir do Ensino Fundamental, os professores 

verificam que o envolvimento dos responsáveis na 

vida escolar dos filhos diminui. As conseqüências 

dessa situação, para a professora de Artes Industriais 

Sueni de Barros Gomes, refletiam-se no baixo de-

sempenho escolar e na baixa auto-estima do aluno. 

Esse foi o problema que a fez elaborar o projeto 

Juntos no mesmo caminho. 

A idéia era diminuir a distância entre a família 

e a escola,oferecendo uma série de oficinas de ati-

vidades manuais destinadas aos responsáveis, com 

a intenção de oferecer alternativas para melhorar 

a qualidade de vida e criar um espaço onde pudes-

sem adquirir e trocar experiências com os outros 

responsáveis.

Para viabilizar a implantação do projeto, a pro-

fessora contou com o apoio da direção da escola e de 

seus colegas professores. Eles planejaram os cursos a 

serem oferecidos e elaboraram as oficinas com base 

no material para reciclagem disponível na escola. 

Foram produzidos convites e cartazes apresentando 

os cursos e chamando os responsáveis pelos alunos 

das turmas de 5a e 6a série. Sem a resposta esperada, 

os professores não desanimaram: fizeram uma nova 

entrega de convites e explicaram pessoalmente o 

projeto para as famílias. 

Na reunião de lançamento do projeto, foi 

oferecido um café da manhã para as seis mães 

presentes. No entanto, apenas uma freqüentou as 

oficinas assiduamente. Diante disso, alguns adoles-

centes também foram inseridos no projeto. A oficina 

realizada – cartonagem – foi desenvolvida em cinco 

encontros, com a participação de uma mãe e cinco 

alunos, que confeccionaram material de escritório 

(gaveteiro, pastas para documentos, blocos e agen-

das) e cartões. 

Sueni ressalta que poderiam ter sido desenvol-

vidas outras oficinas, se outras mães tivessem tido 

> APROXIMAR A FAMÍLIA DA ESCOLA

interesse em participar. Ela considera também que 

talvez o projeto devesse ter sido mais convidativo 

à participação e ter incluído os alunos. A principal 

lição que Sueni apreendeu do projeto foi que mesmo 

quando não é possível realizar as atividades propos-

tas, acreditar no sonho é necessário para, aos poucos, 

tentar alcançar o imaginado. O depoimento a seguir, 

da mãe participante, reforça esta idéia: “O curso para 

mim está sendo ótimo. Estou gostando muito e tenho 

vontade de aprender cada vez mais”.

A idéia era criar um 
espaço na escola onde os 

responsáveis pudessem 
adquirir e trocar 

experiências entre si.
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A vontade de promover a valorização da natureza 

pelos jovens foi o ponto de partida do projeto do 

professor Álvaro Jorge Madeira Borges de Almeida, 

“Ressaltando valores dos jovens para um ambiente sau-

dável”. Para ele, o despertar dos jovens para o respeito 

e a aproximação com a natureza seriam viabilizados, 

da melhor forma, por meio do trabalho de “professores 

capacitados e com uma postura que demonstrasse uma 

consciência ambiental”. Os conhecimentos seriam 

multiplicados nas salas de aula, “contribuindo para 

um olhar mais crítico por parte dos alunos quanto à 

sua relação com o meio ambiente, reconhecendo-se 

como parte integrante deste”.

O projeto reuniu 20 profissionais de educação 

– coordenador pedagógico, professor de sala de 

leitura, diretores e professores de 1o e 2o segmentos 

em diferentes escolas da 10a Coordenadoria Regio-

nal de Educação –  empenhados em conhecer mais 

profundamente a educação ambiental. Discussões, 

palestras, visitas e troca de experiências foram as 

> VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE 

atividades promovidas pelo projeto. 

Os professores participaram de cinco encon-

tros – totalizando 24 horas de capacitação – que 

abordaram os fundamentos da Educação Ambiental 

e questões sociais e econômicas associadas, como 

água, energia e reflorestamento, entre outras. Eles 

também discutiram as formas de abordar esses as-

suntos em sala de aula e a importância de o aluno 

aprender a conhecer o ambiente ao seu redor. Em 

um dos encontros, Álvaro ressaltou o que chama de 

“relatório do meio ambiente” para estimular a criança 

a identificar animais e vegetação local.

No projeto, Álvaro organizou visitas à Fazenda 

Modelo, à Restinga da Marambaia, à Floresta da Ti-

juca e à Embrapa. Os professores também puderam 

participar de palestra sobre ecossistemas marinhos, 

manguezais e agricultura orgânica. Após a capaci-

tação, uma professora elaborou uma aula especial 

sobre manguezais (ecossistema local), na qual inseriu 

cantigas de roda e discutiu temas ambientais.

A necessidade de realizar atividades integradas 

adequadas ao processo de trabalho da escola de 

horário integral e que despertassem o interesse dos 

alunos da Educação Infantil originou o projeto da 

professora Dilma da Silva Eulálio: Horta, música e 

artes para uma educação infantil melhor.

Seu desejo era tornar a escola agradável e 

prazerosa, e ainda, contribuir para a diminuição 

da agressividade entre os alunos. Para integrar os 

conteúdos curriculares e motivar as 20 crianças da 

turma, Dilma pensou em atividades que estimulassem 

a participação e a criatividade, por meio de oficinas 

artísticas e da preparação de uma horta.

> UMA HORTA FEITA COM ARTE E MUITAS MÃOS
O plantio e o cuidado da horta tiveram muitos 

desdobramentos, com a dedicação de Dilma e seus 

alunos. Na sala de aula, a professora fez demons-

trações de tipos de sementes (“os alunos ficaram 

surpresos com a germinação”), sugeriu pesquisas e 

produziu cartazes sobre os diferentes tipos de folhas, 

com a ajuda das crianças. Trabalhos com dobraduras 

e desenhos livres envolvendo as plantas da horta 

também foram feitos pelos alunos. 

A professora relatou que o interesse da turma 

aumentou com as novas tarefas, assim como perce-

beu melhoras no seu comportamento. As crianças 

gostaram tanto do preparo da horta que algumas 
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solicitaram aos responsáveis que fizessem hortas 

em casa. A autora do projeto conseguiu envolver e 

incentivar a participação dos alunos nas atividades 

da escola.

Com a horta e as oficinas 
artísticas, a professora 

buscavam tornar o espaço 
da escola mais agradável e 

estimular as crianças. 
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> VIOLÊNCIA E COTIDIANO ESCOLAR

A violência é um tema recorrente no am-

biente escolar, mas precisa ser analisada de 

forma abrangente, na busca de soluções. Um 

caminho a se considerar passa por relacionar 

as situações de conflito e agressividade às 

condições de saúde e à maneira como se dão 

as relações interpessoais na escola.

A violência pode se expressar de diferentes 

formas, desde as mais drásticas, como as que 

assolam as manchetes, às mais insidiosas, que 

podem passar despercebidas até mesmo pelos 

interlocutores mais próximos das vítimas ou 

dos agressores. Inúmeras manifestações na 

escola podem envolver situações de violência: 

depreciação do patrimônio da escola, questões 

de disciplina/indisciplina, diferentes graus 

de agressividade entre os alunos (incluindo o 

bullying) e contra professores, funcionários e 

até familiares. 

As formas de violência podem incluir ainda 

ações relacionadas ao aliciamento de crianças 

e adolescentes para uso de drogas, explora-

ção e abuso sexual, maus-tratos, situações 

de pequenos roubos e assaltos ou conflitos 

com a comunidade, através de poderes que se 

fortalecem no comando dos hábitos de vida 

comunitária local. 

A escola está inserida numa comunidade, 

num bairro, numa cidade e mantém laços de 

convivência e relação com outros núcleos, como 

o familiar e o comunitário. Ao mesmo tempo, 

todos os atores dessa comunidade escolar são 

passíveis de atos de violência, como vítimas, 

agressores ou testemunhas. A violência não é 

um ato isolado, ao contrário, representa um 

fenômeno complexo. Sua ocorrência pode ser 

multiforme e de várias intensidades - exigindo 

observação acurada para que sejam considera-

dos posturas mais eficazes, visando evitar ou 

combater esse fenômeno que, muitas vezes, 

perpassa todos esses núcleos e envolve suas 

inter-relações cotidianas.

Estudos e estatísticas apresentam dados 

muito desfavoráveis no que se refere às causas 

externas (acidentes e violência entre crianças e 

adolescentes, com componente importante de 

gênero) como o primeiro fator de adoecimento 

e morte. Constata-se a existência da violência 

estrutural incidindo diretamente sobre as re-

lações sociais e considera-se que a violência 

observada na escola é um fenômeno relacional 

e deste modo deve ser compreendido e en-

frentado. Apresenta-se de diferentes maneiras 

e é preciso ter olhos e ouvidos bem abertos 

para identificá-la em suas formas mais sutis e 

imperceptíveis, até compreender o que querem 

dizer as formas mais explícitas de sua expressão. 

Paulo Freire nos apresenta a idéia de diálogo 

como forma de se efetivar a educação. E é com 

diálogo com as diferentes manifestações desta 

violência explícita e relacional que o tema deve 

ser tratado no ambiente escolar. 
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A violência interfere na capacidade do 

professor encontrar respostas para as situ-

ações que vivencia, agride o espaço físico, 

produz sofrimento nas relações interpessoais.  

As estratégias devem ser conduzidas como fios 

de um grande novelo que comporá um tecido 

social resistente, capaz de produzir ambientes 

coletivos mais resolutivos. Uma escola capaz 

de contemplar as subjetividades e, ao mesmo 

tempo, construir uma coletividade mais saudá-

vel e que insira a cultura da paz no ambiente 

escolar, sobretudo uma Escola Promotora de 

Saúde que exercite o direito de cidadania para 

uma vida com mais qualidade.

Ensinando e aprendendo
A própria experiência de trabalho mostra 

aos profissionais que é preciso sempre reciclar 

seus conhecimentos e, algumas vezes, seus va-

lores e julgamentos.  Novas abordagens sobre o 

problema da violência podem facilitar muito o 

trabalho em sala de aula e melhorar a relação 

entre alunos e professores. Neste item, são 

apresentadas estratégias distintas abordando 

a questão.  
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Com sua escola situada em uma região de 

“grande exclusão e diversidade social”, a professora 

Louise Maria Alves Caldas percebia a necessidade 

de ter um material informativo sobre as condições 

socioambientais das comunidades atendidas. 

Utilizando esse material, a proposta da profes-

sora foi promover o conhecimento das comunidades 

pelos professores recém-chegados e contribuir para 

uma melhora no desempenho escolar. Seu projeto 

trabalhou a produção de um vídeo-documentário e 

de uma cartilha com informações sobre dois prédios 

ocupados irregularmente pela comunidade há mais de 

15 anos, chamados de He-Man e Esqueleto.

Com uma máquina fotográfica digital compra-

da pela escola, Louise fez os primeiros registros: 

queria “ver a cara dos alunos” e criar um acervo de 

fotos sobre o cotidiano deles em suas comunidades. 

Também registrou a participação dos estudantes nos 

> OLHAR O ENTORNO, OLHAR DE RETORNO

eventos da escola. A professora diz que se sentiu uma 

autêntica “lambe-lambe”.

Na produção do vídeo-documentário, o fio 

condutor da história foi a vida de alguns alunos e, 

para isso, Louise procurou levantar características 

de cunho antropológico e socioambiental das comu-

nidades. Na terceira incursão aos prédios, realizou 

entrevistas e conheceu as famílias dos alunos parti-

cipantes do projeto. Na última visita, filmou o bairro 

no entorno da comunidade, visando contar um pouco 

de sua história. Com todo esse material, fez o vídeo 

e editou uma cartilha em CD-ROM.

Seu trabalho foi selecionado pela MultiRio e pela 

Secretaria Municipal de Educação para participar da 

4a Cúpula de Mídia para Jovens e Adolescentes e 

exibido para cerca de 300 professores, que puderam 

conhecer a realidade dos alunos de uma comunidade 

da cidade.
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Para que os professores recém-chegados à escola 

conhecessem as comunidades do entorno e pudes-

sem compreender melhor seus alunos, a professora 

Elza Maria Souza França elaborou um projeto com 

o objetivo de “contribuir para o entendimento da 

importância da realidade local e cotidiana” . A fim 

de promover Um olhar nas questões sociais, ela pla-

nejou a realização de caminhadas pela comunidade 

e oficinas criativas com os novos colegas. 

A primeira iniciativa de Elza foi a programação 

de duas caminhadas pelo entorno da escola para 

que os novos professores pudessem conhecer a área 

ocupada irregularmente onde os alunos moravam. As 

Eram constantes as queixas de professores sobre 

a indisciplina e o desrespeito por parte de alguns 

alunos de 5a. a 8a. série. A professora Valéria de 

Castro Cordeiro associava essas atitudes dos alunos 

à baixa auto-estima e à necessidade de chamar a 

atenção. Motivada por sua crença na capacidade de 

os adolescentes trazerem contribuições positivas à 

escola, Valéria elaborou o projeto Respeito é bom e 

nós gostamos! 

Sua estratégia principal para tentar minimizar 

o desrespeito aos professores foi a estruturação de 

um programa educativo para debater com os alunos 

o respeito às diferenças e promover a reflexão sobre 

suas atitudes. Havia a suposição de que esses alunos 

seriam, também, vítimas de desrespeito das mais 

variadas formas, dificultando o estabelecimento de 

relações mais tranqüilas. 

Em conversas informais com as professoras, Valé-

ria selecionou os alunos que participariam do projeto 

> UM NOVO OLHAR NAS QUESTÕES SOCIAIS 

> RESPEITO É BOM E NÓS GOSTAMOS!

visitas foram realizadas depois do contato com lide-

ranças comunitárias. Começava, naquele momento, a 

construção do novo olhar. Uma das professoras disse: 

“Vi hoje a vida de meu aluno. Com certeza, não tenho 

mais como brigar com ele”. Após as visitas, Elza se 

reuniu com seus colegas para planejar o prossegui-

mento do projeto.

A partir das caminhadas, fez-se um mapeamen-

to da área, com a elaboração de um mapa gigante, 

de maquetes e fotos. Em parceria com uma psicólo-

ga e com os professores da escola, Elza deu início 

às oficinas de reciclagem e biscuit e às oficinas de 

vídeo-filme, destinadas aos pais dos alunos. A Ilha 

e distribuiu os convites. A desconfiança e o medo dos 

alunos em estar nos encontros foram contornados 

com muita conversa e compreensão. No início das 

atividades, ela se reunia com cinco alunos, de 15 a 

17 anos, duas vezes por semana, durante o horário 

em que sua turma estava na aula de Educação Física. 

Com o tempo, Valéria conquistou a confiança dos 

rapazes, que convidaram três amigos para participar 

do grupo. Eles fizeram dinâmicas, leituras e elabora-

ram uma peça de teatro. Também aproveitaram para 

contar à professora o envolvimento nas atividades 

sugeridas por ela, como o apoio ao grêmio da escola 

e a organização do torneio de futebol.

Em parceria com o Núcleo de Adolescentes 

Multiplicadores da escola do professor Jairo Carri-

lho (também participante do seminário das Escolas 

Promotoras) e com os professores de Educação Física 

e de Música, para oferecer mais atividades, Valéria 

organizou uma oficina de sexualidade, que fez muito 
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das Flores, documentário escolhido para exibição, 

suscitou discussões sobre diversos temas entre 

os 200 responsáveis presentes nos encontros. As 

atividades de Artes atingiram 140 pessoas.

Os alunos também tiveram atividades espe-

cíficas: 180 jovens do Programa de Educação de 

Jovens e Adultos (PEJA) participaram de oficinas 

de música e artesanato, nas quais procuravam 

trabalhar a auto-estima, além de terem assistido 

a uma palestra. Já os 86 profissionais ligados ao 

projeto “sentiram-se mais estimulados, passando 

a ter um outro olhar para o ambiente escolar”.

Com a mobilização de toda a escola e o 

envolvimento de lideranças comunitárias, vo-

luntários e profissionais de saúde, as ações do 

projeto alcançaram um grande número de pes-

soas. O conhecimento a respeito da comunidade 

gerou novas formas de perceber e atuar naquela 

realidade. Os bons resultados vieram logo: os 

320 alunos, com idade 10 e 13 anos, assim como 

os 200 da Educação Infantil, foram beneficiados 

indiretamente por essa nova postura.   A pro-

fessora mostrou que é preciso mudar a forma de 

ver o problema, tentar realmente entendê-lo do 

ponto de vista do outro e que esse esforço, com 

certeza, vale a pena.

sucesso com os alunos. Eles também promoveram 

passeios, visitaram um posto de saúde para conhe-

cer os serviços oferecidos e passaram a freqüentar 

as reuniões.

Rotulados anteriormente como os piores da 

escola, os alunos já recebiam elogios por sua mu-

dança de comportamento. “De grupo horroroso, eles 

agora são a elite da escola”, comentou a professora. 

No caderno de vivências, por meio do qual Valéria 

e os adolescentes trocavam mensagens, um deles 

escreveu: “Estou gostando do projeto por causa da 

senhora, mas também porque posso expressar meus 

sentimentos, lutar pelos meus direitos e pelos meus 

deveres. Espero que, quando acabar esse projeto, não 

acabe esse laço que se criou entre a gente... Profes-

sora, obrigado pelo que a senhora está fazendo pela 

gente e que seja muito feliz”.
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Cotidianamente, os problemas sociais aos 

quais está submetida grande parte da sociedade 

brasileira trazem desafios à escola. A professora 

Rita de Cássia Teixeira da Silva aponta algumas 

conseqüências deste quadro na realidade escolar: 

agressividade, baixa auto-estima e desempenho 

ruim. Aponta ainda que alguns professores, por 

seu turno, desconhecendo as condições de vida de 

alguns alunos, não conseguem se aproximar deles, 

aumentando as dificuldades no aprendizado.

> PARA NÓS, NADA ESTÁ PERDIDO!

A proposta de Rita buscou aproximar alunos e pro-

fessores, tentando incentivar um novo tipo de atenção e 

de acolhimento  do aluno. Com essa idéia, ela elaborou o 

projeto Desculpe-me, mas atenção é fundamental – uma 

nova ótica sobre os alunos indisciplinados. Sua idéia era 

criar espaços e momentos de exposição dos aspectos 

positivos dos alunos considerados difíceis, contribuindo 

para diminuir a resistência a eles. 

Na apresentação do projeto à direção e ao corpo 

docente e, também, nos registros da escola, Rita 

Como integrante da equipe dos Projetos de 

Extensão Meio Ambiente e Saúde, da Secretaria 

Municipal de Educação, Ana Maria Piovesan Frade 

identificou a necessidade de ampliar o programa de 

capacitação na temática da violência. Sua proposta 

era capacitar professores a fim de formar multi-

plicadores de ações de prevenção da violência em 

suas unidades escolares, contemplando o grupo de 

professores participantes do I Seminário de Escolas 

Promotoras de Saúde que estivessem trabalhando 

com esse tema.

Para realizar suas atividades, Ana Maria contou 

com duas colegas da SME – Márcia Regina Vinchon 

> PROFESSORES: ETERNOS APRENDIZES
Mattos e Haydée Lima da Costa.  A formação dos 

professores foi realizada através de cinco oficinas 

pedagógicas. O ciclo de oficinas, intitulado “As 

possibilidades das Escolas diante das questões de 

violência”, promoveu a reflexão sobre os fatores ge-

radores de violência em nossa sociedade e a discussão 

sobre o papel da escola neste contexto. 

Os conteúdos trabalhados abrangeram desde a 

conceituação e dimensões da violência às formas de 

violências existentes no cotidiano escolar. Enfoca-

ram ainda as possibilidades de enfrentamento do 

fenômeno, por meio do investimento em educação 

em direitos humanos. Nos encontros, os professores 
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buscou indicações de alunos para participarem do 

projeto. Depois, começando pelas turmas dos alunos 

indicados, realizou os convites. Mesmo com as ofici-

nas de valores acontecendo fora do horário das aulas, 

a professora conseguiu mobilizar os alunos.

No primeiro encontro, com nove alunos da 5a 

série – cujos nomes constavam no caderno de ocor-

rências –, a professora reforçou o convite, leu com 

eles um texto de reflexão sobre a importância de 

cada um e todos construíram a árvore da auto-esti-

ma. Depois, fizeram uma discussão sobre os valores 

colocados na árvore. A professora relatou que “a 

oficina rendeu muito e a árvore ficou tão bem-feita 

que as pessoas não acreditavam que tinha sido feita 

pelos alunos daquela turma”.

Nas oficinas seguintes, Rita organizou outras 

leituras e dinâmicas e os alunos puderam escrever 

sobre si mesmos. Um deles cantou a música que 

compôs com um colega, deixando todos emociona-

dos: “Você sabe que nós vamos mais além/que para 

nós nada está perdido/que para nós não existe a 

derrota/e o que vem é só vitória/porque somos mais 

que vencedores”. Eles também confeccionaram uma 

colcha de retalhos com desenhos das crianças sobre 

suas histórias de vida. Os trabalhos produzidos foram 

expostos em todos os eventos da escola. 

Quando a escola sediou o Encontro de Diretores de 

Escolas, o grupo foi escolhido para recepcionar os visi-

tantes. Depois, os meninos contaram à professora que 

“deram e receberam mais de 130 ‘bom-dia’ e se senti-

ram muito orgulhosos”. Atuaram ainda na Conferência 

do Meio Ambiente, foram ao teatro e fizeram lanche 

comunitário. Rita também procurava almoçar com o 

grupo no refeitório, demonstrando concretamente o 

prazer de estar perto deles e de respeitá-los. 

Ao final do projeto, a professora pôde avaliar as 

mudanças: os alunos melhoraram o comportamento 

em sala de aula, passaram a ter mais respeito pelo 

ambiente escolar e por si mesmos, além de terem uma 

participação mais efetiva nos eventos promovidos.

também puderam discutir textos sobre a identidade 

cultural brasileira e sobre o papel da educação, ba-

seada no reconhecimento do direito à diferença, e 

sobre a luta contra a desigualdade, entre outros.

O programa de capacitação foi realizado com 27 

educadores, de 24 unidades escolares situadas em sete 

Coordenadorias Regionais de Educação. Seu principal 

resultado foram as ações decorrentes da participação 

no ciclo de oficinas: o projeto promoveu a elaboração e  

o desenvolvimento de ações multiplicadoras nas esco-

las, por parte de 22 professores que permaneceram até 

o final.  O projeto conseguiu também atingir os alunos 

desses professores, nas 24 unidades escolares.

O ciclo de oficinas promoveu 
a reflexão sobre o papel da 
escola diante da violência.
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Revalorização do espaço escolar

Ao elaborar seu projeto, a professora de Ciências 

Ana Paula Gomes Gonzalez queria fazer com que alu-

nos, professores e funcionários se identificassem mais 

com a escola. Ela percebia uma desvalorização do espaço 

escolar e do próprio processo educacional, refletindo-se 

em pichações e descuido com os materiais escolares.

Identificando sua identidade partiu de um recurso 

importante disponível na escola: os 35 alunos do 

Núcleo de Adolescentes Multiplicadores (NAM). A 

idéia de Ana Paula era tornar os integrantes do Nú-

cleo aliados na construção de uma nova visão sobre 

a escola com os demais alunos. 

O primeiro passo foi conhecer mais a fundo a 

percepção de cada um sobre a escola. Aplicou-se uma 

pesquisa primeiro entre os alunos do NAM, depois en-

tre os alunos de 5a a 8a séries, nas quais se concentrava 

o maior número de estudantes que pichavam a escola. 

A professora descobriu que os alunos gostavam do 

ambiente escolar, mas não da sala de aula.

Os participantes do NAM criaram um jornal-

mural e um jornal impresso. Em seguida, ajudaram 

no desenvolvimento de oficinas de artesanato e 

reciclagem para os outros alunos. Nelas, ensinaram 

a fazer sofás, puffs, poltronas, brinquedos, jogos 

de dama e xadrez, bolsas e mochilas.  Além disso, 

foram organizados diversos campeonatos, como 

dama e dominó – em parceria com a professora de 

Educação Física –, e ainda xadrez, pingue-pongue, 

futebol, queimado, um show de talentos e desfiles 

de moda, com a participação intensa dos alunos.  

Na área da saúde, pesquisas sobre piolho, vitiligo e 

sarna foram sugeridas pela professora e realizadas 

pelos estudantes.

O projeto sensibilizou a maioria da comunidade 

escolar, mas não conseguiu resolver o problema. A 

professora avaliou que os objetivos foram alcançados 

apenas parcialmente porque o grupo de alunos que 

pichavam, embora em pequeno número, persistiu em 

suas ações. Essa avaliação franca indica um enten-

dimento que permite redefinir projetos a partir dos 

resultados obtidos, de modo a dar continuidade a 

ações valiosas como essa. 

> MOVIMENTANDO A ESCOLA

A escola, em geral, é altamente valorizada nas comunidades. Representa 

uma conquista importante para a população a que se destina, abriga 

muitos sonhos e expectativas de crianças, professores e famílias 

inteiras. No entanto, algumas escolas dispõem de infra-estrutura física 

mais precária, refletida nas condições dos prédios e dos mobiliários, 

favorecendo, por vezes, uma desvalorização do ambiente escolar. Estimular 

o cuidado com o espaço físico é parte da tarefa de produzir saúde, mesmo 

diante de condições adversas, e de buscar a revalorização da escola. 

Torna-se fundamental um esforço conjunto entre gestores, profissionais 

e comunidade para a construção desse espaço escolar mais saudável e 

confortável. Muitas iniciativas foram bem-sucedidas e os espaços escolares 

puderam retomar o prazer de ensinar e aprender com mais vida. 
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Na percepção da diretora Margarete Aparecida 

dos Santos Rodrigues Bandeira, a desvalorização 

dos alunos e a baixa auto-estima resultavam dire-

tamente em desvalorização do ambiente escolar, 

gerando depredação e pichações.

Atividades que promovessem a auto-reflexão e 

a valorização pessoal poderiam, conseqüentemente, 

levar à valorização da escola.  Esta foi a proposta do 

projeto CIEP maravilha: é aqui que eu estudo e que 

eu me sinto bem!, voltado para os alunos da 3a. e 4a. 

séries e turmas de progressão.

A idéia inicial era trabalhar em oficinas de de-

senho e grafite. Mas, com a adesão de vários profes-

sores, que cederam horários de organização de pauta 

e planejamento para a realização das atividades, a 

variedade das oficinas aumentou. Desta forma, o 

projeto não se restringiu aos alunos apontados pe-

los professores como merecedores de mais atenção: 

outras crianças de outras séries também puderam 

participar. Voleibol, handebol, tênis de mesa, futsal 

masculino e feminino e dança foram as atividades 

desenvolvidas, atingindo 152 alunos. Já os encontros 

sobre cultura popular, com contação de histórias, 

tiveram um público de 1.500 crianças.

A oficina de grafite tornou-se um grande sucesso. 

Realizada duas vezes por semana por um voluntário 

da ONG Campo – Zona Oeste, a iniciativa atraiu a 

atenção das crianças e garantiu, no fim do projeto, 

um novo visual para a quadra de esportes da escola. 

Por causa dessas oficinas, o projeto foi apelidado de 

Guarafite – junção das palavras Guaratiba (bairro onde 

está situada a escola) e grafite.

Daí em diante, as crianças não pararam mais: 

formaram equipes para competir em campeonatos 

internos e nos Jogos Estudantis, promovidos pela 

Secretaria Municipal de Educação; apresentaram 

danças e histórias em festas na escola; e fizeram 

> “QUANDO A GENTE GOSTA, É CLARO QUE A GENTE CUIDA”

passeios. Valorização da auto-estima, melhora no 

comportamento em sala de aula e mais responsa-

bilidade foram os principais resultados do projeto 

apontados pela diretora.

A proposta era oferecer 
atividades que promovessem  

a valorização pessoal 
e que pudessem levar à 

valorização da escola.
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A professora de Matemática Regina Celi Mar-

ques Tieppo preocupou-se com a baixa perspectiva 

de vida dos alunos de sua escola. Regina observava 

que eles estavam desestimulados, não tinham proje-

tos pessoais, adotavam para o futuro o lema “o que 

vier é lucro” e desvalorizavam a escola. 

A proposta da professora com o projeto Há 

vida dentro de nós era realizar oficinas pedagógicas 

que trabalhassem a formação pessoal e contribuís-

sem para a valorização do espaço escolar. O início 

do projeto se deu paralelamente à implantação do 

Núcleo de Adolescentes Multiplicadores (NAM) na 

escola. Desta forma, o público-alvo foram os ado-

lescentes que iriam integrar o NAM: 20 alunos da 

5a série, que eram indisciplinados. A entrega dos 

Oficinas de arte baseadas nas obras de Cândido 

Portinari foi a estratégia da professora Sheyla Rosa 

da Silva para melhorar a auto-estima e a falta de 

limites dos alunos, tentando alcançar mais valori-

zação do espaço, dos materiais e dos equipamentos 

da escola. 

O projeto de Sheyla buscou sensibilizar três 

turmas de 8a. série, com um total de 113 alunos. 

Contando com o apoio da direção e dos professores, 

deu início às atividades. Na sala de aula, trabalhou 

a vida e a obra do artista; na sala de leitura, exibiu 

vídeos e cópias dos quadros de Portinari. Jornais, 

revistas e a internet ajudaram nas pesquisas. Mais 

tarde, os estudantes fizeram suas releituras das obras 

do pintor, usando lápis de cor, hidrocor e papel 

ofício. A professora também organizou um passeio 

com os alunos até uma exposição comemorativa dos 

100 anos de Cândido Portinari.

> RELEITURAS DE PORTINARI 

Além das atividades artísticas, Sheyla promo-

veu discussões e dinâmicas de grupo sobre temas 

como auto-estima, respeito ao ambiente escolar 

e bem-estar. Seu objetivo era mostrar o quanto a 

participação de cada um é importante. Durante as 

aulas, os professores das turmas também abordaram 

a valorização do espaço da escola e o projeto passou 

a ser comentado pelos alunos.

Depois, uma das turmas fotografou a escola e mos-

trou as pichações para as outras. A fase final do projeto 

foi exatamente a pintura do muro da escola. Com o muro 

já caiado, cada aluno pegou sua releitura feita no papel 

ofício e a refez no seu espaço do muro. Esse momento 

mobilizou toda a escola. As pinturas chamaram tanto a 

atenção que estudantes de outras séries, e até pessoas 

da comunidade, quiseram participar. Contornada a 

dificuldade de controlar a utilização do material, todos 

tiveram espaço para deixar suas mensagens. 

> HÁ VIDA DENTRO DE NÓS
convites nas salas de aula tornou-se um elemento 

motivador para os adolescentes porque reforçou 

a importância do projeto e da participação de 

cada um.

Formado o grupo, a professora deu início às ofi-

cinas: os alunos organizaram regras de convivência, 

falaram sobre si e sobre a escola, discutiram sexuali-

dade, prevenção das DSTs, Aids e drogas, assistiram a 

filmes e vídeos educativos, confeccionaram dobradu-

ras e fizeram trabalhos de reciclagem. As produções 

surgidas de cada discussão, como os cartazes sobre 

identidade, foram expostas no pátio da escola. Para 

desenvolver o raciocínio lógico, a professora levou 

todos à sala de informática, onde puderam ter 

contato com jogos e softwares educativos. Regina 
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A pintura do muro durou alguns dias e, mes-

mo quando estava parada, não foi feita nenhuma 

pichação. Enquanto as atividades aconteciam, os 

alunos tornavam-se mais sensíveis aos problemas 

da escola e apresentavam visível melhora na 

auto-estima. 

A redução da depredação do espaço foi eviden-

te; as pichações no muro praticamente acabaram. O 

sucesso foi tanto que a escola resolveu dar prosse-

guimento ao projeto. Sheyla relatou: “Já no início 

do ano, os alunos perguntaram quando começará 

a pintura da outra parte do muro (com a releitura 

das obras de Pablo Picasso)”. Além dos alunos, 

estiveram envolvidos nas atividades professores, 

serventes, inspetores, coordenadora pedagógica, 

diretora, três guardas municipais, um responsável 

e alunos do colégio estadual que funciona à noite 

no mesmo prédio.

também deixou que usassem o processador de textos. 

“Foi legal. Pela primeira vez, eles escreveram uma 

frase completa sem erro porque corrigiam toda vez 

que aparecia o sublinhado vermelho”, relatou. Outra 

atividade realizada foi a roda de leitura, com o in-

tuito de resolver dificuldades na leitura e na escrita, 

recorrente entre esses alunos.

No fim do projeto, foi possível notar a mudança 

de comportamento em alguns alunos. Eles passaram 

a se relacionar melhor com colegas e inspetores. 

Outros afirmaram ter adotado medidas preventivas, 

como o uso da camisinha, e alguns passaram a dar 

mais importância à família. A professora acredita 

que, com a continuidade do trabalho, os resultados 

só tendem a melhorar.
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Violência entre alunos

Na hora do almoço, as brincadeiras das crianças 

de 6 a 8 anos preocupavam a coordenadora pedagó-

gica Célia Regina Soares Clemente Lima. Os alunos 

se juntavam para dar “cascudos” uns nos outros e 

quem apanhava se vingava jogando pedras. Essa 

situação levou Célia a organizar o projeto Diga não 

à violência e sim à recreação: era preciso diminuir a 

agressividade daquelas crianças.

Oficinas de relaxamento utilizando música, 

abordagem na sala de leitura de temas relacionados 

à violência, exibição de filmes e atividades nas quais 

o lado lúdico e criativo das crianças pudesse ser 

exercitado, assim como palestras sobre a violência, 

foram ações postas em prática pelo projeto voltado 

para 21 meninos.

Por falta de verbas, não foi possível colocar caixas 

de som no pátio para que as crianças pudessem ouvir 

> RECREAÇÃO COMO COMBATE À VIOLÊNCIA
músicas relaxantes na hora do recreio.  Porém, essas 

músicas eram levadas para a sala de leitura, onde 

também aconteciam contação de histórias e conversas 

para os alunos refletirem sobre seu comportamento. 

Por meio de filmes e livros, as crianças eram introduzi-

das em uma discussão mais ampla sobre violência. Uma 

professora de Biologia fez palestra sobre a violência 

contra o meio ambiente e os alunos concordaram em 

ajudar no reflorestamento da escola. 

O projeto durou seis meses e, com o desenvol-

vimento das atividades, os meninos ficaram mais 

calmos, participativos e interessados em leitura. 

Entrevistas com os professores e a falta de queixas 

dos inspetores também mostraram à Célia o quanto 

o projeto tinha alcançado outros avanços, como o 

melhor desempenho em sala de aula e a participação 

no projeto de meio ambiente.

Este tema tem sido objeto freqüente de estudos e pesquisas no ambiente escolar. Reflete uma 

situação social de violência que se expressa de diferentes formas, em vários espaços – em casa, na 

rua, no trabalho – e com diferentes personagens – contra a criança, contra o idoso, contra a 

mulher... Desde a violência mais sutil, em grande parte imperceptível, que pode ser muito 

cruel, como ameaças ou violência psicológica, até aquelas mais explícitas, responsáveis 

por encher os livros e cadernos de ocorrência nas escolas. 

Sendo a escola um espaço de construção das relações sociais, tudo 

o que acontece nela é de extrema importância para a formação dos 

alunos. Incentivar a solução dos conflitos, promovendo a paz no 

ambiente escolar, o respeito e a valorização solidária do outro deve 

ser tratado como um tema tão ou mais importante do que qualquer 

conteúdo ou disciplina. Mesmo diante da consciência de que apenas 

a partir da escola não é possível reverter esse quadro ampliado de 

violência social, muito há que ser feito, uma vez que este é um espaço 

privilegiado para a formação de cidadãos atuantes em uma sociedade 

que se deseja saudável.
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O grande número de episódios de agressividade 

entre os alunos de uma turma do período inicial do 

Ciclo motivou o projeto da coordenadora pedagógica 

Marília de Melo Lucas. Em apenas uma semana, a 

professora da turma registrou 26 casos de agressivi-

dade, envolvendo os 32 alunos, que tinham entre 6 

e 7 anos de idade.

O intuito de Marília era trabalhar questões 

ligadas à violência em dinâmicas de grupo que favo-

recessem o melhor relacionamento entre os alunos. 

Logo no início do projeto Amigos – Programa para 

melhoria do relacionamento entre alunos, a coorde-

nadora percebeu a necessidade de também abordar 

a temática da sexualidade, bastante aguçada entre 

as crianças.

A turma, que antes estudava em horário integral, 

passou a ficar na escola apenas no turno da manhã 

por conta de algumas obras – justamente o período 

em que a professora não estava presente. A direção, 

que deu total apoio ao projeto, sugeriu a divisão das 

atividades com a outra professora da turma que, por 

sua vez, o abraçou de imediato. Além das dinâmicas,  

ela incluiu jogos e brincadeiras para tratar do tema 

com as crianças.

As atividades foram muito bem-recebidas. Durante 

as atividades lúdicas – como bingo e quebra-cabeças 

–, os alunos perceberam que, trabalhando em equipe, 

conseguiam desempenhar a tarefa mais facilmente. 

Primeiro, eles discutiam, querendo fazer as atividades 

sozinhos; posteriormente, com interferência da outra 

professora e de Marília, começaram a aceitar a ajuda 

dos colegas. Quanto mais as crianças se integravam, 

menos casos de agressividade ocorriam.

As avaliações eram feitas mensalmente, possi-

bilitando perceber as mudanças de comportamento 

da turma. As inspetoras relataram que os alunos não 

mais “causavam tumultos no pátio e no refeitório”. 

Foi observado também que algumas crianças demons-

> FAZENDO AMIGOS, DILUINDO AS ASPEREZAS
travam mais respeito e cuidado com os colegas e con-

sigo mesmas, inclusive quanto à higiene pessoal.

Ao final do projeto, com a redução de 60% dos ca-

sos de agressividade, os outros professores da escola se 

entusiasmaram e passaram a acreditar que era possível 

diminuir a violência em suas turmas também.

Outros benefícios obtidos pelo projeto se referem 

à aprendizagem das crianças. A professora utilizou 

as atividades como elemento motivador e conseguiu 

bons resultados também na alfabetização. “Conforme 

aprendiam, a auto-estima das crianças aumentava 

e quanto mais os alunos se descobriam capazes de 

aprender, melhorava o relacionamento entre eles. Eles 

perceberam que podiam ser amigos e que, trabalhando 

em grupo, tornava-se mais fácil resolver as questões a 

eles apresentadas”, disse a coordenadora pedagógica. 

Um pai de aluna também observou os resultados 

do trabalho: “Eu vi que a minha filha começou a 

ler tudo que via pela frente e parou de reclamar das 

brigas na sala”.
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Na escola em que a professora Maria Carlota 

Ferreira Cardaxo lecionava, as brincadeiras vio-

lentas na hora do recreio causavam machucados e 

dificuldades de relacionamento entre os alunos e 

interferiam no trabalho de funcionários, que pre-

cisavam intervir nas brigas. Para a professora, as 

crianças necessitavam de orientação, mas a escola 

também deveria oferecer atividades de lazer para 

que elas tivessem com o que se ocupar, em vez de 

brincar de brigar.

Maria Carlota iniciou o projeto Vamos brincar 

na hora do recreio?. A idéia principal era oferecer 

opções para um recreio seguro e agradável, por meio 

de jogos e brincadeiras desenhadas no pátio, criando 

espaços prazerosos e educativos.

Um pintor foi chamado para dar uma nova cara 

ao pátio: pintou traves de gol, amarelinhas, coe-

lhinho-na-toca, caracol e tabuleiros de damas nos 

A professora Lúcia Regina Teixeira F. de Barros 

também notava a baixa auto-estima em seus alunos, 

expressa em freqüentes episódios de violência, difi-

culdade de relacionamento, descuido com a aparência 

e com o material escolar. 

Para trabalhar com eles, Lúcia pensou em rea-

lizar oficinas de reciclagem de jornal e de origami. 

Com muito diálogo, conseguiu o apoio de alguns 

professores e deu início ao projeto envolvendo 

cerca de 90 crianças de uma turma do Ciclo e duas 

de Progressão. 

A primeira etapa do Abre Coração consistiu 

em oferecer aos alunos cadernos onde pudessem 

fazer um trabalho de reflexão e autoconhecimento 

(com perguntas sobre o que gostavam de fazer, por 

> OFICINAS DE TALENTOS

exemplo).  Depois de recolher o material necessário 

(jornais velhos, cola, tesoura...), era chegada a hora 

das oficinas de jornal e origami, nas quais as crianças 

aprenderam a fazer porta-retratos, potes e outros 

objetos.  A professora trabalhou ainda o tema “O que 

quero ser quando crescer” e utilizou a sala de leitura 

para a exposição dos produtos confeccionados. Com 

as atividades, grandes talentos foram descobertos.

Depois de 10 meses de projeto, a professora 

constatou vários progressos: a auto-estima dos alunos 

melhorou (eles se sentiam capazes de desempenhar 

atividades) e viram que, além de aprender, também 

poderiam ensinar. A participação e o interesse pelas 

oficinas foram muito boas, a relação dos alunos entre 

si e com os professores melhorou e eles passaram a 

> NÃO VALE BRINCAR DE BRIGAR

bancos. A confecção dos jogos pelos alunos com 

material de sucata trazidos por eles aumentou seu 

envolvimento. Tampinhas de plástico viraram peças 

do jogo de damas e as meias, bolas.

Com o apoio da coordenadora pedagógica, Maria 

Carlota divulgou os novos espaços durante as aulas 

e percebeu o quanto os alunos se animaram com a 

perspectiva de novas brincadeiras. As professoras 

de Educação Física envolveram-se na montagem 

do torneio de futsal com alunos do Ciclo para criar 

atividades extras e estimulá-los a jogar bola no re-

creio. O torneio, muito mobilizador, contribuiu para 

a redução dos episódios de violência ao ocupar os 

alunos: eles passaram a treinar para a competição, 

enfeitaram a escola com bandeirinhas e organizaram 

as torcidas.

Sempre que possível, Maria Carlota aproveitava o 

recreio para ter mais contato com os alunos, orien-
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ter mais cuidado com o material escolar. 

No final, depois de muitas dificuldades para obter 

apoio para suas ações, todos aprenderam muito, até 

Lúcia. “Não posso desistir dos meus objetivos. (...) 

O trabalho nunca é uma atividade isolada e todos 

crescem quando participam”, afirmou ela. 

Duas professoras de outras escolas que conhe-

ceram o projeto ficaram entusiasmadas para desen-

volver o trabalho.  Esse ganho é muito importante 

também, pois fortalece a responsabilidade e o cuida-

do dos profissionais que convivem com dificuldades, 

estimulando-os a participar, a buscar soluções e a 

contribuir para um ambiente melhor para o ensino e 

a aprendizagem e, sobretudo, um ambiente formado 

por seres humanos mais felizes.

tando-os sobre mudanças em seus comportamentos e 

incentivando o uso dos espaços criados. Analisando 

as fichas de avaliação e entrevistas, a professora 

levantou os resultados com os outros professores, 

que apontaram algumas melhoras e sugeriram novas 

atividades. O projeto, antes destinado a 50 crianças 

do Ciclo de Formação, acabou abrangendo mais 100 

alunos que recreavam no mesmo horário. Algumas 

delas começaram a criar novos hábitos. Uma pro-

fessora relatou que os machucados causados por 

brigas também haviam diminuído. Além disso, os 

professores das turmas e os funcionários da secre-

taria passaram a ser menos solicitados para resolver 

problemas durante o recreio. A expectativa é de que 

outros resultados positivos venham a longo prazo. 

Mas, certamente, já foi dado um passo importante 

em direção à escola prazerosa e saudável com a qual 

a professora sonha.
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Era difícil reunir os alunos do Curso de Alfa-

betização à 4a. série em suas atividades sem que 

acontecesse alguma confusão. Além de diminuir as 

situações de agressividade, o projeto das professo-

ras Maria Cristina Ferreira e Rose Barreto Peixoto 

visava despertar “o potencial de cada aluno”.

A intenção era estimular a prática de ativida-

des prazerosas e, a partir delas, trabalhar a auto-

estima dos alunos, dando mais atenção aos 20 mais 

agitados. Maria Cristina e Rose conseguiram incluir 

as crianças em diversas atividades desenvolvidas 

no dia-a-dia da escola – como aulas de flauta, 

canto, violão, natação – com o envolvimento de 

> ARTE DESPERTANDO POTENCIAIS

diversos profissionais. Também foram realizadas 

oficinas de conto, máscaras de papel machê, re-

ciclagem de alimentos, reciclagem de garrafas de 

refrigerante (“pet”) para confecção de brinquedos 

e atividades para o preparo de uma horta. Em 

todas elas, procurou-se trabalhar a auto-estima 

dos alunos.

Trazer os pais para discutir a agressividade das 

crianças foi uma ação da qual o projeto não abriu 

mão. Embora alguns tenham passado a se interessar 

mais pelo assunto, a maioria não comparecia às 

reuniões organizadas.

A dificuldade de trazer os responsáveis à escola 

A professora Regina Lúcia Albernaz Costa queria 

minimizar a agressividade e a desordem no recreio. Nas 

filas, os alunos de 5ª a 8ª séries se agrediam e jogavam 

comida uns nos outros. Regina queria que aquele fosse 

um momento de socialização, por isso organizou um 

projeto de sensibilização dos alunos. Em conversas ou 

dinâmicas de grupo, a professora procurou fazer com 

que eles refletissem sobre seu comportamento.

Primeiro, Regina se aproximou dos alunos 

para conhecer seus gostos e preferências, pedindo 

sugestões sobre como melhorar a hora do recreio. 

Chegou a ir pessoalmente na casa de um deles. À 

medida que dava atenção aos estudantes, a atitude 

deles melhorava. As mudanças que a escola fez no 

refeitório contribuíram com a proposta da professora: 

foram colocadas grades para separar o espaço entre 

os que merendavam e os que brincavam e também 

> RECREIO COM SABOR DE PAZ

bancos e cadeiras. As mesas foram enfeitadas com 

vasinhos de flores, a televisão passou a ficar ligada 

nos horários vagos e um bicicletário foi instalado 

para os adolescentes.

No Dia Internacional de Ação de Graças, a es-

cola toda se mobilizou na realização de uma ceia. 

Os alunos trouxeram alimentos para incrementar a 

festa e também doar a um asilo. A professora fez 

dinâmica de grupo com os alunos, falando sobre paz, 

enquanto outros professores organizaram oficinas 

para os reponsáveis.  

A semente estava plantada e, aos poucos, os 

resultados começavam a aparecer. Passou a ser ne-

cessária apenas uma pessoa para tomar conta dos 

alunos durante o recreio, que estava mais calmo, 

com os alunos tendo um envolvimento mais pacífico 

e saudável.
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foi contornada com um sorteio de brindes e, no de-

correr do projeto, a freqüência de responsáveis aos 

encontros aumentou. Os alunos também participaram 

de eventos fazendo apresentações: na comemoração 

do aniversário da escola, na Mostra de Dança, no 

Festival da Canção Escolar do Município do Rio de 

Janeiro (alcançaram o 2o lugar) e em outros eventos 

nos quais representavam a escola. 

Com o desenrolar das ações, houve avanços nos 

resultados de aprendizagem e as crianças se mostra-

ram mais interessadas e participativas. As professoras 

mostraram que, com carinho e persistência, é possível 

construir um ambiente melhor. 

Em todas as atividades 
realizadas, procurou-se trabalhar 

a auto-estima dos alunos.  
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 Freqüentes episódios de violência envolvendo 

as crianças de uma turma de 4ª série preocupavam 

a coordenadora pedagógica Lenira da Rocha Luiz 

da Silva. As crianças eram pouco solidárias entre si 

e desrespeitavam os professores. 

Em seu projeto, Lenira teve como principal 

estratégia a organização de atividades recreativas 

e oficinas temáticas (jogos, vídeos e brincadeiras) 

para os 36 alunos porque “a forma lúdica de tentar 

solucionar um problema é sempre mais aceita”.

O projeto Jogando, brincando e aprendendo a 

amar foi apresentado à direção e aos professores da 

turma. Para que a falta de recursos financeiros não 

inviabilizasse o projeto, os próprios alunos confec-

cionaram os jogos, utilizando materiais reciclados. Os 

professores sugeriram que, na hora dos jogos, sempre 

fosse utilizada música ambiente. A coordenadora 

também realizou uma reunião com 28 responsáveis 

para apresentar o projeto.

> BRINCANDO E APRENDENDO A AMAR

O passo seguinte foi o contato com a organização 

não governamental Campo – Zona Oeste, que foi à 

escola apresentar uma peça de teatro, a partir da 

qual realizou-se uma oficina para estimular o trabalho 

em equipe. No entanto, muitos responsáveis não 

compareceram à apresentação, principalmente, os 

responsáveis dos alunos mais agressivos. 

Para avaliar os resultados das atividades, o pro-

fessor da turma instituiu um caderno de ocorrências e 

o apresentou aos alunos e aos professores envolvidos. 

No caderno, os alunos anotavam situações positivas 

ou negativas em sala de aula, assumindo sua parcela 

de compromisso com o projeto. 

A partir de então, os professores investiram em 

atividades recreativas e ligadas à música. Utilizando 

materiais fornecidos pela escola – como pregos, 

tintas e emborrachados –, os alunos começaram a 

fazer suas criações, como tabuleiros de jogos de 

botão e peões. Maquetes, enfeites natalinos e uma 

Os relatos dos professores indicavam episódios 

de agressão física e verbal, falta de respeito à 

opinião do outro, além da suposição de pequenos 

furtos em sala de aula – problemas que dificulta-

vam a convivência entre os alunos e interferiam no 

processo de aprendizagem. “Quando a turma briga 

muito, a gente não aprende” (depoimento de um 

aluno do grupo).

Para estimular a reflexão sobre as relações in-

terpessoais e buscar alternativas de construção de 

um ambiente saudável, a coordenadora pedagógica 

Joelma de Souza Vieira decidiu “criar laços”. Seu 

projeto, voltado para 28 alunos de uma turma de 

progressão, procurou melhorar o relacionamento 

> CRIAR LAÇOS PARA COMBATER A AGRESSIVIDADE

entre eles com atividades centradas na utilização 

de linguagens artísticas.

Durante a fase de preparação das atividades, 

Joelma teve o apoio da equipe dos Projetos de 

Extensão Meio Ambiente e Saúde (SME) que ajudou 

a delinear alguns pontos a serem abordados com os 

alunos, como o sentido de pertencimento ao grupo e 

a importância de escutar o outro. As ações (artesana-

to, atividades com música, leitura e esportes) foram 

desenvolvidas pela professora da turma, professores 

de apoio e de Educação Física . A professora da turma, 

Julita Tinoco, trabalhou com os alunos fábulas sobre 

temas como preconceito, egoísmo ou violência e 

realizou debates. Na sala de leitura, Joelma escolheu 
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árvore de Natal de garrafas “pet” também foram 

produzidos. A solução encontrada para driblar a 

falta de recursos e comprar brinquedos acabou 

trazendo boas surpresas para o projeto. O sucesso 

dos brinquedos foi tanto que os alunos passaram 

a ensinar as outras turmas também. A fabricação 

dos brinquedos e os elogios que receberam fizeram 

muito bem à turma: eles sentiam-se orgulhosos 

da produção. “É legal ver meus colegas usando um 

brinquedo que eu fiz, me sinto muito importante”, 

afirmou um dos alunos.

Aos poucos, os avanços aconteciam. Os alunos 

estavam mais solidários e interessados em partici-

par de eventos. Também era possível realizar com 

sucesso diversas atividades porque a turma estava 

mais tranqüila e confiante no seu valor. O número de 

ocorrências diárias diminuiu: em vez de revidar, as 

crianças passavam a comunicar qualquer problema ao 

professor. “Depois de tantas atividades, os indicado-

res de violência foram praticamente zerados”, relatou 

Lenira, que completou: “o mais positivo de todo 

trabalho foi o novo olhar lançado aos alunos”. 

livros que abordavam as emoções. 

A saída de vários voluntários durante o projeto 

prejudicou seu fluxo, mas, no desenrolar das ativida-

des, os alunos começaram a melhorar suas condutas 

e a ter noção do que é melhor para a convivência. A 

observação dos professores e as queixas de alunos 

e responsáveis davam conta de cerca de 10 casos 

de agressividade por dia, envolvendo de três a 

cinco alunos por vez. Com o projeto, o número foi 

reduzido à metade. 

O projeto serviu de referência para a escola 

no ano seguinte (2003), uma vez que trabalhava a 

auto-estima do aluno, partindo da valorização de 

cada um no contexto escolar. 

Com o apoio das fábulas, 
das músicas e dos esportes, a 
professora promoveu debates 

sobre preconceito ou violência e 
procurou incentivar a escuta do 

outro.  
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Marly Consulmagno David era regente da sala 

de leitura de uma escola com problemas de agressi-

vidade entre os alunos. O comportamento violento 

dos alunos tornava as relações difíceis, tanto entre 

eles quanto com os professores. Tais conflitos es-

tavam dificultando as interações em sala de aula e, 

conseqüentemente, o aprendizado/desenvolvimento 

dos alunos. 

Para atenuar a agressividade dos adolescentes, 

Marly quis tornar o recreio e os horários vagos mo-

mentos agradáveis e divertidos. Promover atividades 

lúdicas e/ou recreativas, distribuir jogos e colocar 

música na hora do recreio foram algumas das idéias 

de seu projeto intitulado Deixa brincar – o lazer como 

recurso facilitador nas relações humanas em sala de 

aula, desenvolvido com cerca de 360 alunos de 5ª 

a 8ª séries.

Visando fortalecer suas ações, Marly buscou e 

conseguiu parcerias: um profissional do programa 

de saúde bucal Dentescola, um psicólogo e o grupo 

do Núcleo de Adolescentes Multiplicadores de outra 

escola, que fizeram uma dinâmica com os alunos. 

Para amenizar a falta de outros voluntários, a pro-

fessora (que na época também tinha a função de 

diretora-adjunta) comprou jogos de botão, damas, 

xadrez, petecas e mesas de pingue-pongue para 

serem emprestados aos alunos nos tempos vagos e 

no recreio. 

Além dos jogos e da música, Marly viabilizou 

diversos passeios, promoveu um torneio de futebol 

e aplicou um questionário – Falando de mim – com 

o objetivo de conhecer mais os alunos. No questio-

nário, eles tiveram oportunidade de apontar suas 

características positivas, o que os incomodava na 

escola ou nos colegas e quais habilidades pessoais 

gostariam que os professores valorizassem, entre 

outros aspectos.

Em alguns meses, os resultados começaram a apa-

> FALANDO DE MIM NA SALA DE LEITURA 

recer. Havia uma melhora sensível no comportamento 

dos alunos, mas Marly ainda não estava satisfeita. Em 

conversas individuais com os alunos, ela percebeu a 

necessidade de fazer visitas sistemáticas às turmas 

para que os alunos pudessem contar suas preocupa-

ções, alegrias, incômodos, enfim, seus sentimentos. 

Os resultados apontaram que estimular o diálogo entre 

alunos e professores é tão fundamental quanto criar 

momentos de recreação para manter o equilíbrio das 

relações no ambiente escolar.
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A agressividade notada em alguns alunos de 3ª 

e 4ª séries interferia no cotidiano da escola onde o 

professor de Educação Física Fabrício Soares Car-

neiro lecionava. O desempenho escolar da maioria 

das crianças era fraco e as relações com colegas, 

professores e funcionários também não eram boas. 

Considerando esse contexto, Fabrício criou o 

projeto Práticas interativas, objetivando diminuir a 

violência entre as crianças e melhorar a qualidade de 

vida e do trabalho na escola. Sua idéia era promover 

oficinas nas quais pudesse levantar discussões sobre o 

tema, exibir vídeos e fazer brincadeiras, tentando dar 

mais atenção e melhorar a auto-estima das crianças.

Seu primeiro passo foi pedir sugestões de no-

mes de alunos para as professoras das três turmas 

às quais destinava o projeto. Depois, se reuniu com 

as crianças para explicar o projeto e enviar bilhetes 

solicitando a autorização dos responsáveis. Foi pre-

ciso muita conversa para convencê-las a participar 

porque ainda não entendiam a proposta das oficinas 

e porque estas aconteceriam depois das aulas, mas 

Fabrício conseguiu. As atividades começaram com 

18 alunos.

As professoras ajudaram a fazer o planejamento 

das oficinas, sempre relacionadas com as aulas, e 

com recreação e bate-papo sobre as brigas na es-

cola. Também foram organizados exibição de vídeo, 

conversas sobre temas específicos (como higiene), 

minicampeonato de queimado e uma oficina de 

brinquedos com sucata.

Apesar de alguns alunos faltarem, quem pros-

seguia nas atividades obteve uma “visível melhora 

na auto-estima”. “De bagunceiros estigmatizados, 

passaram a ser invejados por estarem nas oficinas”, 

relatou Fabrício. 

No entanto, um acontecimento inesperado 

acabou prejudicando o projeto. As professoras das 

turmas foram transferidas para outras escolas, o que 

> PRÁTICAS INTERATIVAS

acabou desmotivando os alunos. De 18 crianças, só 

cinco continuaram. Diante dessa situação, o profes-

sor resolveu mudar sua estratégia. As oficinas foram 

substituídas por reuniões: ele escolheu a turma com 

o maior número de integrantes do projeto e fez os 

encontros nos horários de aula, dentro e fora da sala, 

aumentando para 31 o número de participantes. 

As mudanças não passaram despercebidas. O 

comportamento dos alunos melhorou e “a qualidade 

do serviço prestado pela direção, que passou a aten-

der menos casos de brigas entre alunos, também”. 

Um desdobramento importante do projeto de Fabrício 

foi sua integração ao Projeto Político-Pedagógico 

da escola.
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> ARTICULAÇÃO ESCOLA – SERVIÇOS DE SAÚDE

A democratização da saúde e da educação 

pressupõe acesso universal e eqüitativo a 

toda a população, com qualidade e respeito 

às diferenças. Tais campos estão represen-

tados por duas fortes instituições sociais: a 

escola e o serviço de saúde, que constituem 

ambientes sociais aglutinadores de pessoas, 

cumprindo missões e promovendo exercícios 

de convivência.

Afinal, passa-se boa parte da vida, e em 

cada ciclo dela, em contato com processos de 

educação e de saúde: gravidez, amamentação, 

primeira infância, puberdade, adolescência, ju-

ventude, ser homem, ser mulher, terceira idade. 

E às voltas com problemas de pele, alergias, 

acidentes, doenças transmissíveis e não-trans-

missíveis, entre outras, ou questões relacionadas 

a atitudes que favorecem ou não uma vida mais 

saudável e frequëntemente remetem à busca por 

serviços de saúde.

Ao mesmo tempo, é preciso considerar a 

importante parte do tempo que se convive com 

a escola e como o processo de aprendizagem 

se prolonga por diferentes espaços. A escola 

é cenário de constituição de conhecimentos e 

deve propiciar ambientes favoráveis à saúde e 

às boas condições de crescimento, desenvol-

vimento e aprendizagem de toda comunidade 

educativa. Contudo, a escola pode ser local de 

importantes manifestações das doenças, pois 

congrega, por longos períodos de tempo, um 

número considerável de pessoas com diferentes 

histórias e vulnerabilidades. 

Na verdade, escolas e serviços de saúde, 

como ambientes sociais distintos, necessitam 

de diálogo técnico e político entre si, com a 

comunidade e seus usuários. A base dessa inte-

ração poderá contribuir mais efetivamente para 

prevenção de agravos e doenças, recuperação 

dos quadros de comprometimento das condições 

de vida e da promoção de saúde.

A organização dos serviços de saúde, por 

meio do Sistema Único de Saúde, como propos-

to na Constituição Federal de 1988, prevê que 

se consolide a garantia de acesso e oferta de 

serviços de saúde (universalidade) e a resposta 

às demandas de atenção integral à saúde (inte-

gralidade) nos diferentes graus de complexidade 

(eqüidade), cabendo à população a participação 

e o controle social. 

Nesse sentido, a formação de grupos de 

trabalho regionais e locais que favoreçam a re-

lação de referência das escolas com as unidades 

de saúde viabiliza e operacionaliza melhor o 

atendimento integral à saúde e às necessidades 

em saúde da escola. Do mesmo modo, na imple-

mentação de Escolas Promotoras de Saúde, os 

profissionais de saúde podem ser importantes 

interlocutores de professores e usuários dos 

serviços. Podem possibilitar parceria mais efe-

tiva na construção de estratégias de abordagem 

coletiva das demandas que surjam na escola 

e/ou na comunidade e ao mesmo tempo facilitar 

a busca por prioridades e soluções.
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Cabe à Educação tanto quanto à Saúde, 

não se deixar hierarquizar como ciências, 

mas, cada uma de seu lugar específico e com 

suas responsabilidades peculiares, enfrentar 

o desafio de construir um conhecimento novo 

que resulte de uma área de intersecção entre 

Saúde e Educação que sustente uma parceria 

efetiva, em prol de vida cidadã, saudável e 

feliz. Há especificidades  próprias do espaço 

escolar, definidas por vários aspectos, dentre 

eles: pela freqüência mínima de seu público, 

os alunos, durante quatro horas por dia, em 

pelo menos 200 dias letivos; pela relação de 

intimidade respeitosa necessária entre os 

alunos e deles com o professor, que permite 

o estabelecimento de vínculos afetivos dos 

quais a aprendizagem e o desenvolvimento 

dependem; pela obrigatoriedade ética e legal 

que determina algum tipo de compromisso e 

de participação das famílias na vida de seus 

filhos/alunos; por ser a ação pedagógica 

continuada e integrada horizontalmente, em 

cada ano letivo e, verticalmente, ao longo da 

escolarização etc. 

Essas são algumas das características da 

ação escolar que costumam seduzir os profis-

sionais de outras áreas, também os da Saúde 

que, na proposta de contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida de todos, eventualmente, 

correm os riscos de misturarem-se no plane-

jamento das ações, nos seus desdobramentos, 

nas estratégias escolhidas e, até mesmo, 

no próprio locus escolar. A verificação dessa 

tendência de aproveitamento do locus e das 

especificidades da escola merecem ser anali-

sadas com atenção para que não se tenha a 

ilusão de que a presença de profissionais de 

saúde no espaço escolar e, da mesma forma, a 

permanência de professores nos espaços desti-

nados aos serviços de saúde, alimente noções 

equivocadas quanto às melhores alternativas 

de enfrentamento dos problemas. 

Evidentemente, os espaços da Saúde e da 

Educação têm focos e desafios comuns e de-

vem dialogar com mais freqüência, de forma 

intensa, no sentido de encontrar estratégias 

conjuntas para melhoria da qualidade de vida, 

em casa e na escola. Representam políticas pú-

blicas com grande potencial transformador em 

nossa sociedade tão marcadamente desigual. 

O desafio da interface entre Saúde e Edu-

cação, assim como a articulação entre suas 

unidades passam a ser questões essenciais 

da proposta das Escolas Promotoras de Saúde. 

Durante todo o processo, foi possível acom-

panhar projetos desenvolvidos em escolas que 

buscavam efetivar a parceria com unidades 

de saúde.
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No grupo de adolescentes do posto de saúde 

em que trabalhava, a enfermeira Luciana Fernan-

des Rodrigues observava que muitos não estavam 

inseridos em outras atividades sociais e culturais 

na comunidade. Ela gostaria de possibilitar formas 

de engajamento em outros espaços, a fim de “ex-

plorar as potencialidades do grupo”, contribuindo 

na elaboração de um projeto de vida e interferindo 

indiretamente em problemas como gravidez precoce 

e desajustes emocionais. Este foi o ponto de partida 

do projeto Vida afora – inserção de jovens em ativi-

dades socioculturais.

A idéia de Luciana era criar, com os próprios 

adolescentes, um guia dos serviços e atividades 

oferecidos para essa faixa etária, levantando infor-

mações durante visitas a instituições locais. 

O primeiro passo foi organizar duas reuniões 

para apresentar o projeto à direção da unidade de 

saúde, à chefia e aos auxiliares de enfermagem, e 

outra para o grupo de adolescentes. Cinco adolescen-

tes foram selecionados para participar em função do 

interesse e da limitação quanto ao meio de transporte 

– havia apenas um veículo disponível para fazer as 

visitas programadas.

A equipe da unidade de saúde trazia informa-

ções sobre instituições para Luciana, que elaborou 

formulários de visitas a serem preenchidos pelos 

adolescentes. Depois de conhecerem o formulário e 

receberem seus crachás, eles entraram em ação.

De início, acompanhados de Luciana, visitaram 

cinco instituições locais, que logo se interessaram 

em formar parcerias com a unidade de saúde. De-

pois, outras seis instituições foram visitadas. Mesmo 

quando os adolescentes não estavam disponíveis, 

Luciana prosseguia com os contatos. Das visitas, 

> JOVENS EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

surgiram indicações de outros serviços, oferecimento 

de espaço para atividades e solicitações de oficinas 

ao posto. Em cada saída, os adolescentes preenchiam 

um boletim de visitas, no qual anotavam as ativida-

des oferecidas, horários de funcionamento e contato 

das instituições. Assim, a enfermeira pôde organizar 

um guia com dados de entidades comprometidas 

com o projeto e informações sobre cursos profissio-

nalizantes, de alfabetização, artesanato, atividades 

esportivas ou ligadas à cultura, como teatro e canto. 

Também levantou projetos da Coordenadoria Regional 

de Desenvolvimento Social, voltados para jovens.

Luciana também fez uma capacitação vinculada 

à temática da sexualidade com os adolescentes e 

os encaminhou para as atividades de planejamento 

familiar realizadas no posto de saúde. No total, 10 

adolescentes foram diretamente beneficiados com o 

engajamento em cursos e projetos de empresas.
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O fato de existirem escolas desenvolvendo ações 

ligadas à promoção da saúde, mas que ainda não 

haviam recebido o título de Escolas Promotoras de 

Saúde foi a motivação de Martha Denise de Souza 

Motta Pereira para criar o projeto Já sou promotora! 

O projeto dedicou-se a acompanhar as ações de pro-

moção de saúde em 10 escolas da 10ª Coordenadoria 

Regional de Educação – que abrange os bairros de 

Santa Cruz, Paciência e Sepetiba –, a fim de contribuir 

para o recebimento desse título. 

Após a apresentação do projeto à Divisão de 

Educação da CRE, Martha realizou consultas à Ge-

rência de Saúde Escolar e às Coordenações de Área 

Programática de Saúde de Campo Grande (CAP 5.2) 

e Santa Cruz (CAP 5.3), sobre a possibilidade de am-

pliação do número de Escolas Promotoras de Saúde 

naquela região.

Para identificar as ações realizadas pelas escolas 

e favorecer a reflexão sobre os critérios de qualifica-

ção das escolas, Martha elaborou e enviou questio-

nário às 102 unidades escolares da região (incluindo 

as escolas que recebiam essa denominação por terem 

integrado o projeto-piloto de implementação de Es-

colas Promotoras de Saúde na Rede Pública Municipal 

de Educação). Esse instrumento sinalizou projetos e 

temas desenvolvidos pelas escolas, parcerias acer-

tadas em suas áreas de abrangência e comunidades, 

além de importantes sugestões sobre possibilidades 

de identificar a escola como Escola Promotora de Saú-

de. Com esse retorno, traçou-se um perfil das ações 

de promoção de saúde realizadas nessas escolas, o 

que facilitava repensar essa identidade.

Nessa etapa, Martha selecionou 18 escolas, 

apesar de ter constatado, com satisfação, o elevado 

número de escolas envolvidas e comprometidas com 

práticas de promoção da saúde na CRE. Contando 

com o apoio de seus coordenadores pedagógicos, 

estreitou parceria com a CAP.5.3, que também reu-

> JÁ SOU PROMOTORA!
niu diretores e profissionais de saúde das unidades 

básicas da área para discutir o tema. 

Foram organizados dois encontros com a parti-

cipação da Gerência do Programa de Saúde Escolar 

da Secretaria Municipal de Saúde, que conduziu os 

trabalhos de modo a estimular a participação no 

debate sobre as características e dificuldades das 

unidades para que fossem consideradas Escolas 

Promotoras de Saúde. Essas reuniões contaram, 

ainda, com a presença de representantes da Sub-

prefeitura da Zona Oeste, o que acentuava o caráter 

político da proposta e o aspecto macrofuncional 

de atuação na área.

Para repensar a identidade 
de Escolas Promotoras de 

Saúde, um questionário 
foi enviado a 102 escolas 

visando conhecer suas 
ações e parcerias.  
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O trabalho do grupo se mostrou muito rico, 

substituindo a necessidade de apresentações 

teóricas referentes à Iniciativa Internacional de 

Escolas Promotoras de Saúde. Outras reuniões foram 

realizadas com o grupo de profissionais de saúde da 

CAP 5.2 e programou-se a discussão do tema com 

os demais segmentos da comunidade, como agentes 

comunitários de saúde, alunos e familiares. 

O projeto de Martha, que aponta os desejos 

de participação ativa das escolas e comunidades 

na estratégia de promoção de saúde na escola, 

também é importante para demonstrar a relevân-

cia do cuidado de construir uma proposta como 

essa, com a participação dos diversos atores en-

volvidos e em diferentes esferas. Uma estratégia 

fundamental para contemplar desejos, sonhos, 

propostas e reflexões, com capacidade de incenti-

var o controle social das condições de saúde pela 

própria comunidade. Além de evitar propostas 

norteados por ações fiscalizadoras, sobretudo 

porque se deseja formar Escolas Promotoras de 

Saúde desde que tenham as características e as 

especificidades próprias da cidade, que tenham 

a cara do Rio de Janeiro. 

Em sua prática, a assistente social Márcia 

Barbosa Martins observou que muitos responsáveis 

por crianças da creche da área de abrangência de 

seu posto de saúde desconheciam as conseqüências 

geradas pela negligência. Freqüentemente, a causa 

dessa situação era a baixa escolaridade dos fami-

liares. Por sua vez, as equipes das creches tinham 

dificuldade em identificar o que de fato se tratava 

de um caso de negligência, o que era falta de in-

formação ou o resultado das precárias condições de 

vida das famílias. 

O projeto de Márcia voltou-se a organizar ati-

vidades de sensibilização e treinamento para os 

profissionais da creche e encontros informativos com 

os responsáveis.

A assistente social contatou profissionais do pos-

to e educadores de saúde comunitária com atuação 

nas creches e na Pastoral da Criança da localidade. 

Com eles, construiu estratégias para orientação dos 

responsáveis, a fim de estimulá-los a se tornarem 

monitores de apoio na creche comunitária. Outra 

> NEGLIGÊNCIA, NÃO!

etapa do projeto visava fortalecer a parceria entre 

os profissionais do posto de saúde e a creche. O 

contato com a equipe de Odontologia proporcionou 

assistência dentária às crianças que mais precisavam 

e orientação aos responsáveis e à equipe da creche 

sobre a escovação.

Depois, foram desenvolvidas atividades voltadas 

a cada um dos grupos. Os responsáveis participaram 

de encontros de discussão – quatro, no total, sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e so-

bre cuidados básicos, e foram entrevistados para a 

elaboração de um perfil das famílias.  

Com a equipe da creche, foram realizados seis 

encontros focados no conhecimento das situações 

de negligência e os procedimentos a serem tomados. 

O treinamento foi baseado em estudos de caso da 

situação de 27 crianças e de questionários em torno 

da percepção dos funcionários sobre negligência. Nos 

encontros, também foi possível discutir temas trazidos 

pela equipe, como a relação profissional-criança, e 

reforçou-se a importância da utilização de um diário de 
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acompanhamento das famílias para melhor avaliação 

da necessidade de notificação. 

Outra importante atividade desenvolvida por 

Márcia com os profissionais da creche foi a construção 

do “Diagnóstico para notificação por suspeita e/ou 

confirmação de negligência”. Cruzando as informa-

ções do levantamento socioeconômico, da integra-

ção dos responsáveis nas atividades da creche e as 

indicações de suspeita de negligência feitas pelos 

funcionários, o grupo analisou a situação de cada 

criança (identificada apenas por um número), deci-

dindo o que parecia se tratar de falta de condições 

adequadas de vida ou o que poderia ser notificado 

como negligência. A partir dessas análises, o grupo 

estabeleceu as providências a serem tomadas: pedi-

do de apoio ao Conselho Tutelar para dar suporte à 

família que necessitasse; realização de trabalho de 

esclarecimento para os responsáveis ou a notificação 

de alguns casos. 

Analisando os estudos de casos, qualificou-se 

a percepção sobre a negligência: das 27 crianças 

indicadas inicialmente para a notificação, apenas 

três o foram; duas famílias tiveram pedido de apoio 

social e a equipe adquiriu mais segurança para fazer 

as notificações necessárias.

O projeto também proporcionou maior integra-

ção entre a equipe da creche e a do posto de saúde 

e mais confiança no trabalho coletivo. Ao todo, 14 

profissionais receberam a capacitação para identificar 

a negligência; 50 responsáveis receberam orientação 

sobre o ECA e negligência; três famílias foram en-

caminhadas ao AL-ANOM (Associação de Familiares 

e Amigos de Alcoólicos); duas famílias foram enca-

minhadas ao Serviço de Psicologia e duas famílias 

indicadas para o suporte da Pastoral da Criança. 

Além disso, as crianças foram beneficiadas de-

vido à revisão dos cuidados primários realizados na 

creche. Com o apoio da direção e dos profissionais 

da unidade de saúde, o projeto foi incorporado à 

rotina do posto.
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As dificuldades de leitura e de escrita das crian-

ças de 4 a 8 anos mobilizaram a fonoaudióloga Rosi-

cleide Gomes Oliveira da Silva e a psicóloga Débora 

Falcão Fidalgo para a elaboração do projeto Somos 

todos aprendizes. Profissionais de uma unidade de 

saúde, elas atendiam diversas crianças, encaminha-

das por escolas. Com o projeto, Rosicleide e Débora 

queriam prevenir as dificuldades de aprendizagem 

e, ao mesmo tempo, reduzir os encaminhamentos 

desnecessários dos alunos ao posto, considerando 

que, nesta faixa etária, as crianças estão em fase de 

formalização da leitura e da escrita, sendo comum 

aparecerem diferenças de interesse e de ritmo. 

O projeto envolveu, em distintas etapas, profis-

sionais de educação, crianças e seus responsáveis. As 

principais estratégias de atuação foram as palestras 

e atividades sobre desenvolvimento infantil e pre-

venção de problemas de aprendizado oferecidas para 

professores e responsáveis. Por sua vez, os alunos 

participaram de uma triagem para avaliação de suas 

reais necessidades.

> SOMOS TODOS APRENDIZES

Depois de firmada parceria com uma escola 

próxima ao posto de saúde, Rosicleide e Débora 

iniciaram o projeto. Os professores responderam a 

um questionário, no qual indicaram as principais 

necessidades dos alunos e os problemas de saúde 

mais comuns. Também apontaram os assuntos sobre 

os quais gostariam de receber informações. 

Alternando encontros entre professores e res-

ponsáveis, realizaram palestras com professores sobre 

problemas fonoaudiológicos e psicológicos ligados 

à aprendizagem e oficinas de discussão de texto e a 

sensibilização de responsáveis sobre a relação com 

as crianças e sobre alterações fonoaudiológicas. As 

oficinas informativas tinham o objetivo de mostrar 

aos familiares como estimular e valorizar as conquis-

tas das crianças.

Depois das orientações, os professores selecio-

naram, entre os alunos das turmas de progressão, 

aqueles que acreditavam precisar de algum tipo de 

atendimento e os encaminharam à Débora e Rosi-

cleide. Durante quatro encontros, elas utilizaram 
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dinâmicas para avaliar a psicomotricidade e buscaram 

conhecer o compromisso de cada criança com a esco-

la, seu relacionamento com familiares e professores. 

Também avaliaram quem realmente precisava ser 

encaminhado ao posto de saúde. 

Nesta fase do projeto, já era possível notar as 

primeiras conquistas: “Os professores fizeram cor-

retamente a triagem das crianças para a avaliação 

fonoaudiológica e psicológica, as crianças encami-

nhadas realmente precisavam de algum tipo de apoio 

especializado”, disse Rosicleide. A etapa seguinte 

foi o agendamento das crianças no posto de saúde.   

Fizeram nova reunião com responsáveis para 

falar sobre desenvolvimento e aprendizagem infantis 

e sobre a importância da participação da família na 

vida escolar e organizaram a I Jornada de Saúde e Edu-

cação de Campo Grande. Nessa Jornada, com o apoio 

de profissionais da unidade de saúde (nutricionista, 

assistente social e enfermeira sanitarista), reuniram 

responsáveis e professores, promovendo debates sobre 

maus-tratos, nutrição, higiene corporal, vacinação, 

Estatuto da Criança e do Adolescente e práticas psi-

comotoras no processo de desenvolvimento.

 Os resultados do trabalho não poderiam ser mais 

positivos. Os responsáveis relataram mudança no seu 

comportamento e no das crianças e se preocuparam, 

por exemplo, em atualizar as vacinas dos filhos. Os 

professores, muito envolvidos no projeto, passaram 

a realizar encaminhamentos mais precisos. Mesmo 

alguns meses após o término das atividades, os seto-

res de fonoaudiologia e de psicologia da unidade de 

saúde não haviam recebido nenhum encaminhamento 

“desnecessário” realizado pela escola. Além disso, os 

alunos de progressão tornaram-se mais receptivos à 

nova professora de turma, apresentavam maior auto-

estima e estavam mais participativos em sala de aula. 

Em três desses alunos, foi possível notar claramente o 

aumento da vontade de aprender. Foram beneficiados 

pelo Somos todos aprendizes 47 alunos, mais de 60 

responsáveis e 10 professores.
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A proposta de criar Escolas Promotoras de Saúde é uma Iniciativa da Organização 
Pan-Americana de Saúde, lançada na região das Américas em 1995, com objetivo 
de fortalecer práticas de promoção de saúde na escola. Ao reconhecer que práticas 
de educação e saúde ocorrem desde muito tempo, a proposta contestava o 
enfoque prioritário do setor saúde em ações de prevenção e controle de doenças 
na comunidade, nas quais as relações sociais dos indivíduos entre si e com o 
meio ambiente não são valorizadas.  A proposta surgia contestando ainda o olhar 
autoritário da saúde diante da escola, considerando-a como uma comunidade 
passiva e que poderia ser usada para alcançar os fins pela saúde estabelecidos. 
Assim, a escola e a educação são tomadas não como instituição ou setor parceiro, 
capazes de participar na construção das ações de saúde para a elaboração de 
proposta mais integral e abrangente (Cerqueira/1995).

A iniciativa, também conhecida como “Escolas Saudáveis”, surge no recorte da 
Iniciativa de Cidades/Municípios Saudáveis (OPAS/OMS), segundo a qual, o espaço 
urbano e a convivência das pessoas devem ser saudáveis, garantidos através de políticas 
sociais que estimulem, tanto governo quanto sociedade civil, para a implementação 
de estratégias ou projetos que contemplem maior equidade e justiça aos cidadãos que 
habitam suas comunidades, bairros, distritos e localidades. Nesse sentido, conceber 
uma cidade como saudável implica a realização de ações em seus diferentes espaços, 
comunidades, escolas, empresas, indústrias, áreas de lazer e unidades de saúde, 
retirando dos serviços de saúde uma expectativa equivocada de exclusividade de 
produção e de promoção da Saúde. Essas ações, quando efetivas, transformam-se em 
recursos importantes para o desenvolvimento social, econômico, histórico e cultural 
contribuindo para a construção de ambientes favoráveis à saúde e à melhora da 
qualidade de vida dos cidadãos, no cotidiano de seus espaços de convivência.

A Escola Promotora de Saúde percebe a escola como um dos espaços de destaque 
da cidade, um local privilegiado e de grande relevância para promoção da saúde, 
principalmente quando ela está inserida no projeto político pedagógico, que investe 
na construção do conhecimento do cidadão crítico, estimulando a autonomia e o 
direito de participar no controle das suas condições de saúde e qualidade de vida.
Esse cenário que incita um repensar sobre as ações de saúde em parceria com o 
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setor da educação, considerando a comunidade escolar como um todo, se configura 
a partir de dois marcos teóricos importantes no setor saúde: a VIII Conferência 
Nacional de Saúde (Brasília-Brasil/1986) e a I Conferência Internacional de 
Promoção de Saúde (Otawa-Canadá/1986). Eventos que redefiniram a forma de 
perceber o processo saúde/doença e que destacaram a inter-relação de diversos 
fatores que são determinantes e/ou condicionantes das condições de saúde e de 
qualidade de vida das pessoas e da comunidade, tais como: alimentação, moradia, 
meio ambiente, saneamento básico, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e 
acesso a bens e serviços essenciais e de direito da população.

Ao considerar o processo de criação de Escolas Promotoras de Saúde como estratégia 
de promoção de saúde nas escolas da rede pública do município do Rio de Janeiro 
é importante ressaltar o desenvolvimento histórico de ações e programas de saúde 
escolar ao longo de décadas. Partimos, aqui, de um recorte em 1999, no qual 
o desenvolvimento do Projeto “Nessa Escola Eu Fico”, com abrangência em 19 
escolas e cerca de 11.000 alunos, precedeu à criação de Escolas Promotoras de 
Saúde. O Projeto tinha por objetivos integrar a Política de Saúde às Políticas 
Sociais, aumentar o tempo de permanência da criança e do adolescente na escola 
e investir na melhoria da qualidade da escola, estimulando na comunidade escolar 
a sua capacidade de pensar, de atuar e de tomar decisões. Ao priorizar a auto-
estima e a ação protagonista de crianças e de adolescentes, o Projeto gerou 
atividades complementares na escola para criar ambientes saudáveis e entorno 
social favorável ao desenvolvimento e aprendizagem nas diferentes linguagens e 
atividades artísticas, esportivas e culturais dentro do contexto histórico e social da 
comunidade. 

A publicação, em 1995, de diretrizes de uma proposta de Saúde Escolar para 
o município do Rio de Janeiro assinalava a importância de ação intersetorial 
e propunha grupos de trabalho regionais e locais, formados por profissionais 
de educação e de saúde e, também, de representantes da comunidade. 
Esses referenciais apontavam, ainda, três eixos básicos: educação e saúde, 
desenvolvimento e aprendizagem e participação popular. O que foi consubstanciado 
pela proposta de ação macrofuncional da Prefeitura da Cidade, que congregava 
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a articulação de atividades de órgãos e de gestores da área social afinados 
na condução das políticas públicas, particularmente de Saúde, Educação e 
Desenvolvimento Social.

Esses referenciais implementados no mesmo período que surgia a Iniciativa 
de Escolas Promotoras de Saúde da OPAS aproximaram gestores municipais 
dessa discussão. O leitor poderá encontrar relatos mais detalhados em outras 
publicações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro1. De qualquer 
modo, desdobramentos dessa iniciativa em âmbito municipal precisavam garantir 
as características e especificidades da cidade, seus aspectos históricos, sociais, 
culturais, seus atores e, sobretudo, a diversidade das diferentes regiões e localidades 
que a constituem.

Em 2000, um Projeto Piloto para implantação de Escolas Promotoras de Saúde 
permitiu no seu processo de avaliação, a percepção de que o envolvimento de 120 
escolas com equipes de saúde externas a elas tinha importantes limitações. Embora 
tenha representado uma interlocução fundamental entre os setores de saúde e de 
educação, além de ter contribuído para a inserção da revisão do conceito de saúde 
na comunidade educativa, sinalizou claramente que as expectativas dos atores locais 
encontravam-se por demais depositadas na presença dessas equipes externas. Isso, 
sem dúvida, dificultava a sustentabilidade de ações locais.

A ampliação de ações de promoção de saúde nas escolas da rede como um todo foi 
marcada pelo avanço na articulação de diversos programas de saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde e de parceiros de outros setores, como universidades, Fórum 
21 da cidade, organizações governamentais e não governamentais, que também 
atuavam no processo de construção coletiva, na valorização da qualidade de vida e 
na implementação de práticas de participação da comunidade em ação local.

1 “Saúde em Foco – Promoção de Saúde” n º 23, SMS-2002 e Coletânea “Promoção de Saúde na Escola” SMS/SSC/CPE/

GSE-2005
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Nesse contexto, a Gerência do Programa de Saúde Escolar estabeleceu parceria com o 
Centro de Promoção de Saúde (Cedaps) e realizou seminários que congregavam agentes 
multiplicadores, dos setores de educação e da saúde, para serem instrumentalizados 
na área de elaboração de projetos a partir de problemas a serem enfrentados em 
seu cotidiano. Os investimentos nessa atividade por período de três anos (2002-
2004) resultaram em inúmeras atividades e muitos projetos, que agora compõem e 
são responsáveis por esta publicação. Esse período, em que foram fortalecidos no 
município debates, movimentos e ações sobre a implementação da estratégia de Escolas 
Promotoras de Saúde, também permitiu uma reavaliação dos seus rumos e do processo. 
A questão que continua a se apresentar é: como a promoção de saúde se consolida 
no espaço da escola como um processo autônomo e próprio da comunidade educativa 
(professores, outros profissionais, alunos, familiares e responsáveis)?

Em 2003 a criação regionalizada de Núcleos de Saúde Escolar foi estratégica para descen-
tralização das ações do Programa de Saúde Escolar, contribuiu para a abertura dos serviços 
de saúde à comunidade escolar, valorizando uma prática mais participativa desses serviços 
com a comunidade e dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde. Construídos a 
partir da Coordenação de Área Programática de Saúde e sua parceria com a Coordenadoria 
Regional de Educação foi possível o desenvolvimento de ações por regiões da cidade e o 
maior envolvimento de atores locais na construção de propostas de promoção de saúde na 
escola, respeitando suas demandas, prioridades, desejos e possibilidades. Esses Núcleos, 
com base em uma unidade de saúde, congregam profissionais de saúde de diferentes 
áreas e disponibilizam materiais educativos e audiovisuais que favorecem a articulação 
com outras ações, programas e projetos de saúde da área, inclusive da Estratégia de 
Saúde da Família. Inicialmente implantados nas áreas de Campo Grande e Santa Cruz 
(2003), nesses locais com reforço da interação da Subprefeitura da área com essas 
instâncias regionais de Educação e Saúde, expandiram-se com sucesso para as áreas 
de Bangu e Irajá (2004). Em outras áreas estão em construção e em algumas não 
foram desenvolvidos por não serem,  provavelmente, prioridades das regiões.

Se a regionalização das ações reforçou a promoção de saúde em algumas escolas 
consideradas Escolas Promotoras de Saúde, a retomada, no último trimestre de 
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2004, de seminários e oficinas, agora descentralizadas, construídas e coordenadas 
pelos gestores locais, realizados em parceria com a Fundação João Goulart apontou 
resultados bastante promissores no que se refere ao processo de institucionalização 
de práticas de saúde construídas regionalmente. Esses se traduziram na criação de 
outro Núcleo de Saúde Escolar (na CAP 2.1) e serão nossos investimentos em 2005, 
apontados pelo processo de acompanhamento e de avaliação desses projetos aqui 
relatados, que muito colaboram para o repensar de Escolas Promotoras de Saúde 
como uma proposta na agenda política do município do Rio de Janeiro.
Nesse contexto vimos elaborando uma estratégia de promoção de saúde na escola a 
partir de três eixos básicos:

Educação e saúde como práticas participativas que valorizem a atenção integral 
à saúde da comunidade escolar;
Construção de ambientes saudáveis na perspectiva do cuidado consigo, com o 
outro e com o seu território, com o ambiente de convivência em que favoreçam 
relações interpessoais mais harmônicas e solidárias e
Articulação com serviços de saúde, investindo na sua reorientação para 
a promoção de saúde, no processo de humanização da atenção à saúde e 
na valorização de parcerias em que as instituições privilegiem uma ação 
protagonista para estimulem que a comunidade escolar esteja à frente da ação.

Portanto o processo dessa Iniciativa, em âmbito municipal tem pressuposto o 
compromisso que a escola, a comunidade e os serviços de saúde têm de estabelecer 
parcerias e otimizar recursos locais. E que a aliança entre esses setores e instituições 
favoreçam a participação de todos os atores envolvidos, priorizem ação integrada e 
integral para desenvolvimento de práticas de promoção de saúde que reconstruam 
conhecimentos, estimulem decisões e atitudes mais saudáveis e que, assim, 
constituam ambientes favoráveis à saúde e a qualidade de vida da comunidade 
escolar.

Caminhos e possibilidades de um tanto que se tem a percorrer.
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ANEXO II  
> A METODOLOGIA CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA 
DE SOLUÇÕES EM SAÚDE/PSBH®

A saúde é um direito humano fundamental e deve ser eqüitativa em relação a 
toda população. A I Conferência Internacional de Promoção de Saúde (Otawa-
Canadá/1986) e a VIII Conferência Nacional de Saúde (Brasília-Brasil/1986). Esses 
eventos foram marcos na redefinição da forma de entender o processo saúde-
doença e destacaram a inter-relação de diversos fatores que são determinantes 
da saúde de pessoas e da comunidade, entendida num sentido mais amplo, como 
qualidade de vida. Entre os determinantes, estão alimentação, moradia, meio 
ambiente, saneamento básico, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e 
acesso a bens e serviços essenciais e de direito da população. Esse enfoque marca 
a necessidade configurar as ações de saúde em parceria com o setor da educação, 
considerando a comunidade escolar como um todo.

Baseado nesta premissa, o Centro de Promoção da Saúde-Cedaps, organização 
da sociedade civil criada em 1993, vem atuando em comunidades e serviços 
públicos de saúde e educação, através de metodologias participativas de 
intervenção social. Afinado com os pressupostos que norteiam a Estratégia 
Escolas Promotoras de Saúde, o Cedaps trabalha a partir dos princípios expressos 
pela Carta de Ottawa e tem como principal objetivo de sua atuação social a 
capacitação das comunidades e profissionais para participar ativamente da 
conquista e da produção de saúde, de qualidade de vida.

Toda a ação do Cedaps é baseada em processos de Cooperação Técnica 
proporcionados pela metodologia de planejamento participativo denominada 
Construção Compartilhada de Soluções em Saúde, cujo processo permite ainda 
a organização e interação de diferentes ações sociais em rede, fomentando e 
potencializando essencialmente a mobilização.

A metodologia Construção Compartilhada de Soluções em Saúde é resultado do 
compartilhamento de idéias, estratégias, visão, técnicas e práticas que têm sido 
consolidadas ao longo de catorze anos de experiência do Cedaps, construídas a 
partir do diálogo permanente entre a entidade e as comunidades e grupos com os 
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quais trabalha. Agrega estratégias participativas construídas a partir de elementos 
como problematização, identificação de recursos disponíveis, planejamento, 
sistematização e avaliação de ações locais de intervenção formuladas pelos atores 
sociais que vivenciam diretamente os problemas identificados.

A metodologia capacita representantes comunitários e profissionais para analisar 
problemas, formular, desenvolver e avaliar ações sociais em comunidades e 
instituições, criando soluções com recursos disponíveis e pautados na realidade 
local. Cada pessoa ou grupo envolvido é autor da própria ação, passando a atuar 
como multiplicador, contribuindo para a sua sustentabilidade social.

Recentemente a metodologia foi certificada como tecnologia social”pela Fundação 
Banco do Brasil.

BASES DA METODOLOGIA
As “fontes de inspiração” no campo teórico são: a Educação Popular – princípios 
baseados no diálogo e a construção compartilhada do conhecimento (Paulo Freire) 
e a Promoção da Saúde – o campo conceitual e político que contextualiza a ação no 
âmbito da saúde pública.

No campo prático as bases são o Programa PSBH-Problem Solving for Better Health 
e Consultorias Comunitárias. O PSBH é um programa internacional existente em 
mais de trinta países, criado pela Dreyfus Health Foundation, afiliada ao Instituto 
Rogosin, Universidade de Cornell. No Brasil é desenvolvido pelo Cedaps desde o 
início dos anos 90 e vem demonstrando ser uma ferramenta metodológica bastante 
sensível e eficaz para o planejamento de ações que diminuam ou solucionem 
problemas identificados em cada realidade. As consultorias são desenvolvidas pelo 
Cedaps desde 1996 e implementadas pela equipe técnica, através de assessorias 
para o desenvolvimento de ações de prevenção HIV/AIDS e promoção da saúde 
nas comunidades, contribuindo para o fortalecimento dos grupos populares e o 
desenvolvimento da instituição comunitária. 

O objetivo da metodologia é gerar ação local para melhorar as condições de saúde, 
facilitando o planejamento e a sistematização de estratégias que contribuam para 
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a promoção da saúde. Esse processo metodológico agrega estratégias participativas 
sistematizadas a partir de elementos tais como problematização, identificação de 
recursos disponíveis, sistematização, planejamento e avaliação de ações locais de 
intervenção sócia. Permite ainda a organização e a interação de diferentes ações 
sociais em rede, fomentando e potencializando essencialmente a mobilização 
política dos movimentos organizados.

A partir de uma dinâmica participativa realizada em oficinas e seminários, são 
elaborados planos locais de ação, individuais ou coletivos.  A priorização, a negociação, 
o consenso e a busca compartilhada de soluções que consolidam a rede são considerados 
capacidades fundamentais desenvolvidas pela metodologia. Estratégias como visão 
de futuro, diagnóstico comunitário participativo, mapas falantes, técnicas reflexivas, 
análises e estudos, dramatizações e dinâmicas de grupo complementam o processo.

Cada ciclo é planejado de acordo com a parceria e com o público a que se destina. A 
metodologia demonstra grande potencial de adaptação e flexibilidade às diferentes 
necessidades apresentadas, em especial, por preservar seu caráter fundamental: a 
Participação Social. Desde 1994, 25 ciclos de projetos foram desenvolvidos, dentro 
dos temas: Desenvolvimento Local, Prevenção de HIV/Aids, Juventude, Escolas 
Promotoras de Saúde, Programa de Saúde da Família e Gestão Participativa do SUS.

Em termos de processo, cada ciclo de projeto foram implementado em três 
momentos complementares:

I) Pré – seminário: este momento é muito importante, pois é o início de 
um trabalho de meses, sendo fundamental para que se esclareça o objetivo 
da proposta da metodologia, da parceria e do seminário. Quanto mais as 
instituições e representantes estiverem envolvidos com a proposta, melhor o 
processo. Nessa fase se define quem serão as instituições e representantes a 
participar do seminário de elaboração de projetos. No segundo e terceiro ciclo de 
projetos houve a participação também de profissionais de saúde que trabalham 
em unidades que atendem alunos;

II) o Seminário de elaboração de projetos: é um evento técnico que requer 
muita dedicação dos participantes, sendo realizado em regime de imersão, 
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geralmente em um hotel fora da cidade. O entendimento de cada participante 
sobre a proposta do seminário é fundamental para a realização do seu projeto, 
visto que se trata de uma capacitação e de trabalho prático, representando o 
início de um processo que exige continuidade. Em geral, os processos duram em 
média 12 meses entre sua concepção, o desenvolvimento e a sistematização de 
seus resultados. O trabalho é realizado alternando-se em plenárias com o grupo 
todo e em pequenos grupos onde, com a ajuda de facilitadores, os participantes 
realizam discussões intensas e são estimulados a pensar e identificar uma 
situação que o “incomode” pessoalmente ou a organização que representa. O 
trabalho seguinte é o de selecionar e analisar um problema que encontram no 
seu dia-a-dia de trabalho, no caso a escola ou unidade de saúde. A orientação 
metodológica é que se escolha um problema ou parte dele, sobre a qual o 
participante possa agir, tenha governabilidade e que, sobretudo, utilize os 
recursos de que dispõe - a começar por sua vontade de realizar, de provocar 
uma mudança. Após a fase de definição, priorização e análise do problema, o 
participante define a estratégia mais adequada para solucionar ou minimizar 
o que escolheu. Esta ação é expressa sob forma de síntese. A partir dela, a 
intervenção é planejada em detalhes, resultando num roteiro de projeto ou 
plano de ação contendo: o problema a ser trabalhado, justificativa, objetivos 
(geral e específicos), metodologia (estratégia principal para o enfrentamento 
do problema, público envolvido, recursos disponíveis e necessários) e avaliação 
(com indicadores de processo e resultados e seus meios de verificação). É muito 
importante evitar que as ações do projeto requeiram investimentos e recursos 
externos, e que o projeto seja uma tarefa a mais no vasto conjunto de atividades 
desenvolvidas pelo professor. O projeto deve contribuir para melhorar aspectos 
do seu cotidiano, facilitar seu trabalho. Assim, busca-se fazer com que cada 
projeto resulte numa ação social sustentável, que esteja baseada e incorporada à 
cultura local;

III) Desenvolvimento e acompanhamento dos projetos: após o seminário, os 
participantes apresentam seus projetos na escola ou unidade de saúde, articulam 
parcerias estratégicas e iniciam as atividades. Com o fim do seminário começa 
também o trabalho de acompanhamento, feito pela equipe técnica do Cedaps, 
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cujo objetivo principal é apoiar as ações para que se realizem e sistematizar o 
processo. Envolve uma série de atividades para estimular os autores, apoiando 
os projetos e identificando dificuldades ao seu desenvolvimento, por meio de 
visitas, contatos telefônicos e encontros de acompanhamento. Os projetos 
são inseridos no banco de dados de Projetos e é gerado um Caderno de 
Acompanhamento personalizado para cada um deles, entregue a cada autor, para 
servir como diário de campo do projeto. Através das informações registradas no 
Caderno é possível quantificar e avaliar os resultados, visualizar as dificuldades, 
as estratégias e os depoimentos, de cada projeto e do processo como um todo.  

Este processo participativo e de grande repercussão foi desenvolvido no âmbito da 
Estratégia Escola Promotora de Saúde do município do Rio de Janeiro por três anos 
consecutivos, demonstrando seu potencial de inserção nos serviços públicos, sendo 
capaz de gerar ação local e despertar no participante o sentimento de “autoria” 
de uma ação social que traz benefícios diretos para pessoas/ grupos/ instituições/ 
comunidades com os quais atua, incentivando essencialmente sua participação na 
sociedade como um ator social que se fortalece através de sua prática cotidiana 
criadora e construtiva.

Portanto, esse processo tem como pressuposto o compromisso que a escola, a 
comunidade e os serviços de saúde têm para estabelecer parcerias e otimizar 
recursos locais. E que a aliança entre esses setores e instituições favoreça a 
participação de todos os atores envolvidos, priorize ação integrada e integral para 
desenvolvimento de práticas de promoção de saúde que reconstruam conhecimentos, 
estimulem decisões e atitudes mais saudáveis e que, assim, constituam ambientes 
favoráveis à saúde e a qualidade de vida da comunidade escolar. 

O resultado da parceria são projetos de intervenção de cunho prático, gerando 
soluções simples para problemas identificados pelos participantes; ações concretas 
que geram impacto positivo na vida das organizações e comunidades. Já foram 
desenvolvidos no Brasil cerca de 1000 projetos em quase 13 anos, beneficiando 
cerca de 300 mil pessoas, em especial moradores de comunidades populares. Os três 
ciclos de EPS atingiram diretamente:
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80 Unidades de Educação participantes,
11 Unidades de Saúde participantes,
112 profissionais da Educação capacitados,
21 profissionais de Saúde capacitados,
9.785 alunos beneficiados,
863 professores,
4.714 famílias dos alunos e
566 pessoas da comunidade escolar.

 
A implementação do processo Escolas Promotoras de Saúde em Ação representa, 
portanto, um desejável encontro entre as demandas identificadas por gestores 
governamentais e a colaboração de uma organização da sociedade civil envolvida 
com a temática em questão, e que implementa uma tecnologia social dinâmica 
e versátil como a Construção Compartilhada, apropriada às necessidades de 
aprimoramento de um programa público. 

Sendo assim, a parceria entre o Cedaps, a SMS e a SME alcançou plenamente 
seus resultados, na medida em que possibilitou a utilização de uma tecnologia 
social a serviço de uma estratégia pública, inovadora e criativa como são as 
Escolas Promotoras de Saúde do Rio de Janeiro. As experiências demonstram 
que a metodologia é capaz de se adaptar a quaisquer ambientes e cenários da 
promoção da saúde, contribuindo efetivamente para a reorientação dos serviços e 
modelos de programas de educação e saúde em vigência no Brasil e para fomentar 
e fortalecer a participação comunitária na construção e produção da saúde em 
diferentes contextos.

Talvez o melhor indicador dos resultados do programa sejam os depoimentos dos 
professores participantes. Citamos um deles:

“Duas palavras estão comigo até hoje: ‘compartilhar’ e 
‘governabilidade’. Houve uma parceria realmente e aprendi sobre 
governabilidade, sobre aquilo que eu posso. O programa Escolas 
Promotoras de Saúde foi muito feliz ao fazer a parceria. O projeto 
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saiu da teoria e foi pra prática. Saímos com o projeto na mão. 
Acredito que a metodologia vai nos ajudar a montar outros 
projetos”
(Marleyde Fernando, Professora no CIEP Rubens Paiva).

A idéia de um processo construído de modo compartilhado permanece na  
memória de todos os participantes e consolida uma tecnologia geradora de soluções 
sociais locais que combatem o imobilismo e fomentam a criatividade e a promoção 
da saúde.
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ANEXO III  
> PROJETOS DO I SEMINÁRIO/2002

I SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE

AUTOR

Ana Cristian Thomé 
Veneno

Ana Maria Piovesan 
Frade

Ana Paula Gomes 
Gonzalez

Carlos S. Silva 

Célia Regina Soares 
Clemente 

Cláudia Meireles 
Rocha

Dayse Blanco dos 
Santos 

Denise Guimarães 
Silva 

Dilma da Silva Eulálio 

Fernanda de Araújo 
Barroso 

PROJETO

Do problema à solução – capacitação e instrumentalização de professores de 
Ciclo de Progressão

As possibilidades das escolas diante das questões de violência  – Programa de 
formação na temática da violência no município do Rio de Janeiro  

Identificando sua identidade

Implantação do Núcleo de Promoção de Saúde na Escola na Rede de Saúde da 
AP 5.3/Santa Cruz/RJ

Programa de Atividades contra violência na hora do almoço do CIEP Gilberto 
Freyre – “Diga não à violência e sim à recreação”

Repensando e reagindo à agressividade

Fortalecendo corações – criação de um espaço de troca para professores na 
Escola Bolívar 

Educação é bom e eu gosto

Horta, música e artes para uma educação infantil melhor 

Acolhida – Programa de integração família-escola
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INSTITUIÇÃO

CIEP Padre Paulo 
Corrêa de Sá 
8ª CRE

SME - Projeto de 
Extensão Meio 
Ambiente e Saúde
 

E. M. João Kopke 
3ª CRE

Secretaria Municipal de 
Saúde

CIEP Gilberto Freyre 
8ª CRE

CIEP Marechal Henrique 
Teixeira Lott 8ª CRE

E. M. Bolívar
3ª CRE

E. M. Bolívar
3ª CRE

CIEP Maestro Heitor 
Villa Lobos – 10ª CRE 

CIEP Papa João XXIII 
10ª CRE 

SÍNTESE

Capacitar e instrumentalizar  17 professores das turmas de 1º Ciclo  
e a trabalharem com crianças com dificuldades de aprendizagem 
em encontros para realização de estudos, trocas de experiências e dinâmicas, 
entre junho e dezembro de 2002.

Contribuir para implantação de, pelo menos, uma ação multiplicadora em cada 
unidade escolar presente no Seminário Escolas Promotoras de Saúde/Cedaps, 
por meio de realização das oficinas – “As possibilidades das escolas diante das 
questões da violência”.

Alcançar a melhoria da  identidade da comunidade escolar  
(alunos, professores e funcionários de apoio), com a unidade escolar, mobili-
zando o núcleo de 35 adolescentes de agentes transformadores do ambiente 
escolar, durante seis  meses.

Ordenar a Porta de Entrada de alunos e professores das escolas públicas da 
AP 5.3/Santa Cruz/RJ na rede municipal de saúde pela criação do Núcleo de 
Promoção de Saúde na Escola numa das unidades de saúde dessa região.

Diminuir em 60% as atitudes de agressividade na hora do almoço das turmas 
do Ciclo de Formação, realizando oficinas de relaxamento com grupos de 20 
alunos, durante seis meses.

Diminuir em 70% a incidência dos episódios de violência entre  
os alunos da turma de EI, período inicial e intermediário, por  
meio de um programa de capacitação (dinâmicas, palestras e discussões) reali-
zado com os professores durante o ano letivo de 2002.

Fortalecer ações pedagógicas com a criação de um espaço de fala, escuta e 
reflexão para professores do turno da manhã.

Reduzir em 40% a má conduta dos alunos em sala de aula, com a produçãoo de um 
manual de boas condutas por 40 alunos (13 a 16 anos) da 7ª série, durante 6 meses.

Aumentar em 80% a participação dos 20 alunos da Educação Infantil, com a 
realização efetiva de atividades integradas, durante sete meses.

Formar um elo entre a escola e a família para beneficiar a aprendizagem de 
80% dos alunos, por meio do programa de encontros quinzenais realizado com 
a escola e pais dos alunos da 3ª série (entre 10 a 17 anos), durante 
seis meses.
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I SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE

AUTOR

Heloísa Helena 
Fernandes Furtado de 
Mendonça 

Iris Jesus Moreno
Barbeito

Isabel Cristina  
Linhares Leite

Joelma de Souza 
Vieira 

Josefina Maria Albino 
de Souza

Kátia Geni Cordeiro  
L. Santos

Kátia Maria Freitas da 
Silva

Laura Maria B. M. D. 
Ferreira

Lúcia Regina Teixeira 
F. de Barros

Lucy Felix G.  
Freijanes 

Ludovina Amélia 
Carrazedo de Melo

PROJETO

Saúde é tudo de bom: lixo no chão, micróbio na mão

Família junto – escola saudável – Programa de mobilização dos pais nos cuida-
dos básicos de educação e saúde das crianças

Dê tempo ao tempo: discutindo sexualidade na adolescência

Criando laços – Programa para melhoria do relacionamento entre os alunos

Só...rindo pela vida

Exercitando o ser e o conviver – Programa educativo de dinâmicas de grupo 
para as turmas 1202 e 1203 do 1º Ciclo de Formação

Vivendo e aprendendo a ser feliz: violência... tô fora! 

Programa Escola Promotora de Saúde – Capacitação em acompanhamento das 
escolas

Abre coração

Dando uma força! – Acompanhamento dos projetos PSBH

Recuperação do sorriso feliz

ANEXO III
> PROJETOS DO I SEMINÁRIO
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INSTITUIÇÃO

E.M. Estado da  
Guanabara – 3ª CRE

E. M. Humberto de 
Campos – 1ª CRE

E.M.  Mal Pedro  
Cavalcante – 10ª CRE

CIEP Mestre André
8ª CRE

E.M. Diogo Feijó  
2ª CRE

CIEP Maestrina  
Chiquinha Gonzaga
8ª CRE

CIEP Roberto Morena
10ª CRE

Secretaria Municipal de 
Saúde

CIEP Thomas Jefferson

Secretaria Municipal de 
Saúde

E.M. Alfredo Gomes
4ª CRE

SÍNTESE

Garantir o asseio pessoal e criar um ambiente mais saudável  
com programação educativa incluindo atividades informativas e lúdicas, 
enfocando hábitos de higiene, com 35 alunos do Núcleo de Adolescentes 
(11 a 16 anos), durante seis meses.

Aumentar em 60% o comprometimento dos pais nos cuidados  
de higiene, saúde e participação nas atividades da escola, estabelecendo 
um programa de saúde escolar com encontros de diferentes profissionais, 
realizados com 50 pais das turmas E.I. 10 e E.I. 12, durante seis meses.

Diminuir em 30%  o alto índice de gravidez entre adolescente a partir de 13 
anos, por meio de um programa educativo, durante 12 meses.

Diminuir em 50% o numero de episódios  de agressividade entre os 28 alunos 
da turma de I Ciclo, com um programa de atividades diversificadas (linguagens 
artísticas), durante seis meses.

Reduzir, no mínimo, em 50% a incidência de cáries que afetam as crianças, 
pelo programa de prevenção para a saúde bucal realizado com os alunos, 
durante cinco meses.

Diminuir a violência presente nas relações interpessoais e aumentar em 60% 
o rendimento das turmas com o Programa Educativo de Dinâmicas de Grupo 
(PEDG),  durante seis meses.

Contribuir para a redução de 80% de episódios de violência nas classes de 
Educação Infantil, com a realização de eventos comunitários, durante seis meses.

Aumentar o conhecimento sobre o processo e a construção de um plano  
de acompanhamento, com a realização de reuniões, visitas e leitura de docu-
mentos em parceria com o Cedaps e a gerência  de Saúde Escolar (SMS), aos 
Projetos de Extensão Meio Ambiente e Saúde (SME), durante seis meses.

Elevar a auto-estima dos alunos pela realização de oficinas de reciclagem de 
jornal e origami com 50 alunos do Ciclo de Progressão, durante 10 meses.

Garantir a implantação de 60% dos projetos PSBH, por meio de visitas, 
reuniões com troca de experiências e apoio técnico aos 20 professores e 
responsáveis pelos mesmos, durante seis meses.

Resolver os problemas odontológicos dos alunos do 1º segmento, em 
parceria com o P.S. Fonteneli, Coord. de Saúde Bucal da Prefeitura, clínicas 
do bairro, dentista do bairro e outras instituições governamentais, através da 
construção de um escovário, do retorno do trabalho de escovação e da 
mobilização dos professores durante seis meses.
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I SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE

AUTOR

Luiz Henrique  
Barbosa da Silva 

Luíza Laura  
Pirassununga

Márcia Soares  
Banhara

Márcia Regina da 
Silva Oliveira 

Márcia Regina  
Vinchon Mattos

Maria Carlota Ferreira 
Cadaxo

Maria Cristina Ferreira 
Teixeira e Rose  
Barreto Peixoto 

Maria das Graças 
Gomes

Maria Gracinda  de 
Andrade Oliveira

Maria Luíza Perbeils 
Martins

Maria Noêmi Freire da 
C. Freitas

PROJETO

Brincando limpo – a descoberta dos hábitos de higiene e autocuidado por meio 
do lúdico

Fala sério, colega!

Cante e encante!

Chega junto – Campanha de mobilização e sensibilização de professores visan-
do à promoção de saúde na escola

Sistema de acompanhamento e avaliação de projetos de orientação sexual na 
Rede Municipal de Educação 

Vamos brincar no recreio? 

Somos nós que fazemos a vida, como der, puder ou vier, sempre desejada... 
– Agressividade de alunos da E.M. Edmundo Bittencourt

Saneamento básico e saúde na escola

Projeto Amigos do Cascão

Pai aprendiz, criança feliz!

Projeto Renascer – leitura de mundo e protagonismo juvenil

ANEXO III
> PROJETOS DO I SEMINÁRIO
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INSTITUIÇÃO

CIEP Amílcar Cabral
8ª CRE

E.M.  Mal. Estevão 
Leitão de Carvalho
3ª CRE 

E. M. José da Silva Araújo 
2ª CRE 

E. M. Mascarenha de 
Moraes
1ª CRE

Secretaria Municipal de 
Educação

E.M. Delfim Moreira
3ª CRE

E.M. Edmundo  
Bitencourt
1ª CRE 

E.M. Maria Florinda
7ª CRE

E.M. Mal. Estevão  
Leitão de Carvalho
3ª CRE

E. M. Fundação  
Leão XIII  
1ª CRE

E.M. Marc Ferrez
2ª CRE

SÍNTESE

Modificar os hábitos ligados à higiene e autocuidado de 80% das crianças 
de Educação Infantil e de seus familiares por meio de atividades recreativas 
envolvendo movimento e experiências lúdicas.

Diminuir a incidência de gravidez na adolescência, com a  capacitação e atu-
ação de 30 alunos multiplicadores em sexualidade de 5ª a 8ª séries, durante o 
ano letivo.

Alcançar a redução das agressões na sala de aula pela formação de um coral realizado 
com os 26 alunos (de 9 a 14 anos) da Progressão I , durante sete meses.

Ampliar em 50% a adesão dos professores na promoção da saúde por meio de 
campanha de mobilização e sensibilização com vídeo, cartazes e painéis infor-
mativos, durante seis meses.

Contribuir para o desenvolvimento e consolidação das ações/projetos de 
orientação sexual nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação da 
cidade do Rio de Janeiro, com a criação, implementação e análise de dados de 
acompanhamento/avaliação de projetos.

Diminuir em 50% as brincadeiras violentas durante o recreio dos 50 alunos 
do 1º Ciclo de Formação, desenvolvendo atividades recreativas, musicais e 
artísticas.

Diminuir em 50% os comportamentos agressivos de 20 alunos inseridos nas 
turmas do I Ciclo de Formação, 3ª e 4ª séries, durante sete meses, com ativi-
dades lúdicas e educativas.

Aumentar o conhecimento das famílias com a realização de palestras e debates 
sobre os problemas de saúde e saneamento vivenciados pelas 50 famílias dos 
alunos, durante seis meses.

Reduzir em 50% o número de alunos com dificuldades no asseio corporal e doenças 
de pele na turma 504, por meio da formação e atuação de um grupo teatral com 
conhecimentos básicos de higiene.

Aumentar em 60% o comprometimento dos pais nos cuidados   
de higiene, saúde e na participação das atividades escolares com a realização 
de encontro de pais de 50 alunos de duas turmas, com profissionais de diferen-
tes áreas, durante sete meses.

Programa para melhorar a auto-estima dos alunos de 5ªa 8ª séries da E.M. 
Marc Ferrez, pela inserção da leitura de mundo e do protagonismo juvenil nas 
atividades escolares, no período entre junho e dezembro.
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I SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE

AUTOR

Marília Melo de Lucas

Marleyde Ferreira 
Fernando

Marly Consulmagno 
David

Mary Inês Borges de 
Souza e Elizabeth C. 
Coutinho

Patricia Jackline 
Ferreira Flores

Regina Célia Oliveira 
Duran Reis 

Silvia Simone de 
Moraes

Solange Conceição 
Alves de Mello

Solange de Nadai 
Bacchi

Solange Manhães 
Pereira

PROJETO

Amigos – Programa para melhoria do relacionamento entre os alunos

Olhar, é com os olhos, ver com o coração

Deixa brincar – o lazer como recurso facilitador nas relações humanas em sala 
de aula 

“Alta Estima” – Um projeto para melhor qualidade de vida da U. E.

Atenção! Atenção! Orientação sexual nas escolas!

Cuca limpa

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer – violência nunca mais

Coisas de pele

Fluxo de parcerias para melhoria da saúde na escola

Eu me gosto. Nós nos gostamos – A importância da auto-estima no adolescen-
te no processo de aprendizagem

ANEXO III
> PROJETOS DO I SEMINÁRIO
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INSTITUIÇÃO

CIEP Olof Palm
8ª CRE

CIEP Rubens Paiva
7ª CRE

E.M. José Veríssimo 
3ª CRE

E.M. Leonel Azevedo
4ª CRE

E.M. Sun-Yat-Sen
4ª CRE

CIEP Governador  
Roberto da Silveira
7ª CRE

E.M. Sindicalista Chico 
Mendes  
4ª CRE

E. M. Chácara do Céu 
4ªCRE

E.M. Jornalista Brito 
Broca – 2ª CRE

E.M. Delfim Moreira
3ª CRE

SÍNTESE

Diminuir em 50% o grande número de episódios de agressividade da turma 
1102 e estimular a ação qualificada de todos os professores pela implantação 
de um programa de dinâmicas de grupo, baseadas na educação em valores 
humanos, durante cinco meses.

Diminuir a deficiência visual que acarreta as dificuldades no desempenho da 
escrita e da leitura dos alunos de 8 anos da fase final do I Ciclo pela conscien-
tização dos pais, com a criação de um programa educativo oftalmológico, no 
período de seis meses.

Reduzir em 60% os comportamentos agressivos nas inter-relações aluno/aluno, 
aluno/professor, em sala de aula, com a distribuição de jogos e a promoção de 
atividades lúdicas e/ou recreativas para os alunos de 5ª a 8ª séries do 1º turno 
na hora do recreio e em todos os tempos vagos, durante oito meses.

Melhorar a auto-estima de 16 professores, com a  implementação de um proje-
to de atividades educativas, artísticas e recreativas.

Diminuir a resistência familiar e criar um ambiente escolar mais favorável para 
o trabalho de orientação, com debates, vídeos, textos, teatros, música, etc, 
utilizados com 50 alunos e suas famílias, durante sete meses.

Alcançar a eliminação  de pediculose (piolho) com um mini-seminário de 
sensibilização dos 37 pais e/ou responsáveis elaborado por alunos do Ciclo de 
Formação (intermediário), durante seis meses.

Programa de redução em 30% dos episódios de violência de 4 turmas de 5ª a 
8ª séries, com  campanha educativa e mobilizadora do entorno e comunidade 
escolar.

Diminuir a incidência de doenças de pele entre alunos, com a realização de um 
trabalho entre comunidade escolar e posto de saúde.

Garantir o acesso e atendimento em saúde bucal, psicológica e fonoaudioló-
gica aos alunos, construindo um fluxo de parcerias locais com a rede básica e 
outras instituições durante seis meses.

A melhora das relações interpessoais com o aumento da aprendizagem dos 30 
alunos da turma 504, durante as aulas de Língua Portuguesa, com apresenta-
ções de vídeos, palestras e realização de dinâmicas, durante seis meses.
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I SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE

AUTOR

Solange Simões 
Antunes

Sônia Neumann N. 
Cotrim 

Sueli Vieira de 
Oliveira

Waldete Lisboa  
Quirino 

Zoraia Santos da C. 
Rocha

PROJETO

Com gosto de inclusão, vamos buscar o ser – capacitação, ensino e  
diversificação

Peps – Projeto de reorganização da coordenação visando maior sucesso do 
projeto Escolas Promotoras de Saúde

Eu sou feliz! – Criando e desenvolvendo habilidades em oficinas lúdicas

Professores com muito orgulho

Um outro olhar – Campanha educativa voltada para higiene pessoal

ANEXO III
> PROJETOS DO I SEMINÁRIO
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INSTITUIÇÃO

E. M. Floriano Peixoto
1ª CRE

Secretaria Municipal de 
Saúde 

E. M. Dilermando Cruz
4ª CRE

E.M. Estado da Guana-
bara
3ª CRE

E.M. Mal. Pedro  
Cavalcante
10ª CRE 

SÍNTESE

Capacitar e instrumentalizar os professores do período final do I Ciclo  
e Progressão, permitindo a aquisição da escrita e da leitura dos  
30 alunos com dificuldades de aprendizagem, durante seis meses, mediante 
trabalhos diversificados.

Melhorar a solução de continuidade na implementação das ações locais em es-
colas envolvidas, nos próximos seis meses, pela reorganização da coordenação 
do projeto Escolas Promotoras de Saúde.

Estimular o desenvolvimento das potencialidades dos alunos das turmas 601 
NAM e SR/AH, diminuindo a insegurança que dificulta o desempenho escolar, 
pela realização de oficinas lúdicas no horário dos encontros previstos e nos 
tempos vagos, durante sete meses.

Despertar a autovalorização, elevando a auto-estima dos professores, pela 
reestruturação dos centros de estudo, em um ambiente agradável realizados 
mensalmente com os 49 professores, durante um ano.

Diminuir em 50% o problema de saúde causado pela falta de higiene, durante 
seis meses.
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AUTOR

Álvaro Jorge Madeira 
Borges de Almeida

Angela Maria 
Carvalho Costa

Cilene Souza Boarro

Clara Regina de 
Aguiar Lobo

Débora Denise Falcão 
Fidalgo e Rosicleide 
Gomes Oliveira da 
Silva

Denise Oliveira de 
Freitas

Denise Xavier Campos 
Perelli

Edilson Gomes

Elaine Costa Gama

Eliana Carvalho 
Chagas

PROJETO

Ressaltando valores dos jovens para um ambiente saudável

O caminho do coração

Integração saúde e escola: uma atitude saudável 

Nada será como antes – Sexualidade com responsabilidade

Somos todos aprendizes – Dificuldade de aprendizagem

DeCoração, sem pichação envolvendo corações na recuperação da Sala Ambien-
te de Ciências

IntegrAção: unidade de saúde – comunidade escolar

Orientando para a cidadania

Cigarro: apague essa idéia!

Prevenção primária e qualidade de vida

ANEXO III
> PROJETOS DO II SEMINÁRIO/2003
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INSTITUIÇÃO

10ª Coordenadoria Re-
gional de Educação

E.M. Emb. Araújo Castro 
9ª CRE

Coordenação de Saúde 
CAP 5.3

E.M. Aldebarã
10ª CRE

UACPS D.r Raul Barroso 

E.M. Prof. Gilberto 
Bento da Silva
9ª CRE

PS Cesário de Melo

Centro de Promoção da 
Saúde-Cedaps

E.M. Dr. Jair Tavares de 
Oliveira
9ª CRE

9ª Coordenadoria Re-
gional de Educação

SÍNTESE

Implementar a adoção de práticas positivas em relação ao meio ambiente, pela 
realização de um programa de capacitação em educação ambiental, com 19 
professores das escolas municipais da área de Guaratiba, durante cinco meses.

Promover maior adesão de 15 responsáveis de alunos à proposta pedagógica 
por ações de sensibilização  realizadas pelo Núcleo de Adolescentes Multiplica-
dores, durante seis meses.

Ampliar em pelo menos 20% a integração das ações de saúde à iniciativa 
Escolas Promotoras de Saúde por intervenções gerenciais com as 14 unidades 
de saúde da AP 5.3, durante seis meses.

Contribuir para o despertar de uma postura mais responsável em relação ao exer-
cício da atividade sexual de 40 alunos de 12 a 17 anos do Núcleo de Adolescen-
tes Multiplicadores, com a  realização de oficinas semanais (usando vídeo-deba-
tes, palestras, jogos educativos), durante seis meses.

Melhorar a capacidade de leitura e escrita dos alunos e reduzir o encaminha-
mento à unidade de saúde, com o programa de palestras e atividades sobre 
desenvolvimento infantil e prevenção de problemas de aprendizado, realizado 
com professores e responsáveis, durante seis meses.

Diminuir as pichações da Sala Ambiente de Ciências pela sensibilização e 
mobilização, por meio de ações protagonistas, tais como: pesquisas, debates e 
atividades em grupo, realizadas com 3 professores de Ciências e 40 alunos de 1 
turma de 2º segmento, durante 12 meses.

Promover relações mais harmônicas entre profissionais  e usuários do posto 
com a realização de atividades de integração entre o CIEP Ismael Nery e a 
Escola Municipal Jorge Farina, durante cinco meses.

Minimizar os riscos sociais e evitar a reclusão em regime de internação de um 
adolescente em conflito com a lei, pela articulação de diversos recursos insti-
tucionais para seu atendimento, durante seis meses.

Reduzir em 10% o número de alunos fumantes, melhorando a  
sua qualidade de vida com a formação de um grupo de 30 alunos 
multiplicadores para a realização de diversas atividades antitabagismo, 
durante quatro meses.

Contribuir para sensibilizar, capacitar e instrumentalizar os profissionais da 
E.M. Helton Veloso para a criação de dois Núcleos de Crianças (Ed. Infantil e 
Ensino Fundamental) visando à prevenção e à qualidade de vida, pela reali-
zação de seis encontros/oficinas com profissionais de educação, durante o 2º 
semestre letivo.
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AUTOR

Elizabeth Alves da 
Costa 

Elza Maria Souza 
França 

Fabrício Soares 
Carneiro

Haydée Lima da Costa

Helcio Gurgel de 
Amorim

Ilem Martins de 
Oliveira

Islei Salloker Belsoff 
Santos

Jairo Soares Carrilho

Jetro Ferreira 
Damasceno

PROJETO

Iden...RETI...ficando (trabalho com alunos de progressão )

Um olhar nas questões sociais

Práticas interativas

Olhar não é ver, o que fazer? – Utilização adequada do material educativo nos 
Núcleos de Adolescentes Multiplicadores

Tô nem aí...Eu quero sexo! - A gravidez na adolescência

Somos todos iguais nessa escola – Joga fora no lixo: violência, preconceito, 
desamor!

Olhos de ver – Protagonistas juvenis sensibilizando profissionais de educação 
para um olhar mais afetivo

Uma escola familiar – unindo a família à escola

Descobrincando

ANEXO III
> PROJETOS DO II SEMINÁRIO
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INSTITUIÇÃO

CIEP Dr. Ernesto Che 
Guevara
9ª CRE

CIEP Nelson Hungria
10ª CRE

E.M. Sócrates Galveas
10ª CRE

Secretaria Municipal de 
Educação

E.M. Rubens Farias 
Neves
9ª CRE

E.M. Rosária Trotta
9ª CRE

9ª Coordenadoria  
Regional de Educação

E.M. Euclides da Cunha
10ª CRE

E. M. Dr. Jair Tavares  
de Oliveira
9ª CRE

SÍNTESE

Contribuir para uma melhor compreensão dos limites e regras sociais de 30 
alunos de progressão, com a realização de dez encontros lúdicos trabalhando  
a auto-estima.

Contribuir para o entendimento da importância da realidade local e cotidiana 
com a realização de caminhadas comunitárias, oficinas criativas (teatro e músi-
ca) com 90 profissionais de educação, durante seis meses.

Contribuir para a redução em 50% das ocorrências negativas envolvendo os 
alunos com perfil considerado agressivo, do turno da manhã, com a realização 
de oficinas socioeducacionais, durante cinco meses.

Contribuir para eliminar os equívocos  em relação ao material educativo  
utilizado pelos coordenadores dos Núcleos de Adolescentes Multiplicadores  
por meio de uma capacitação realizada com 10 representantes das CREs,  
durante cinco meses.

Reduzir em 50% os casos registrados de gravidez na adolescência registrados, 
com a realização de Oficinas Artísticas (teatro/vídeo) sobre as dificuldades 
biológicas e sociais ocasionadas pela gravidez na adolescência, com aproxima-
damente 80 jovens, de 13 a 17 anos, de ambos os sexos, durante cinco meses.

Reduzir em 50% os casos notificados de agressividade e violência escolar entre 
os alunos das turmas 501, 503 e 505, por meio de atividades de integração e 
acompanhamento realizadas em oficinas com esses alunos, promovidas entre 
agosto e novembro/ 2003.

Despertar um olhar mais afetivo dos profissionais de educação (professores e 
funcionários) em relação aos adolescentes e minimizar as atitudes preconcei-
tuosas, com a realização de oficias de sensibilização feitas pelos alunos do 
Grêmio Estudantil, durante dois semestres.

Fortalecer a ação multiplicadora do NAM entre as próprias famílias e aumen-
tar a conscientização sobre a importância dos valores, com a realização de 
oficinas sobre valores familiares e sociais realizada com 25 alunos do Núcleo 
de Adolescentes, durante o 2º semestre de 2003.

Contribuir para a estimulação de habilidades de, aproximadamente, 14 alunos 
das turmas 503 e 504  com defasagem de conteúdos, em oficinas lúdicas, 
durante quatro meses.
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AUTOR

Jorge Luiz de Souza 
Santos

Joseane Chrisostimo 
Baptista dos Reis

Lenira da Rocha Luiz 
da Silva

Louise Maria Alves 
Caldas

Luciana Fernandes 
Rodrigues

Mara de Almeida 
Jotta Barros

Márcia Barbosa 
Martins

Márcia Carvalho Pinto

Márcia Moraes da 
Fonseca

Margarete Aparecida 
dos Santos Rodrigues 
Bandeira

PROJETO

Sorria – Seleção de encaminhamento feito pela Escola ao CMS Lincoln

Ação + amor = transformação

Jogando, brincando e aprendendo a amar

Olhar o entorno, olhar de retorno – Capacitação e sensibilização dos professo-
res recém-chegados ao CIEP Barão de Itararé
 

Vida afora – Inserção de jovens em atividades socioculturais

Alfacientizando – Aprimorando a leitura e escrita da 5ª série

A notificação da negligência é fato?

Pirua: auto-estima – transformação

Olhar de viajante – Perceber com sensibilidade a problemática  
do desajuste familiar na vida do aluno

CIEP maravilha: é aqui que eu estudo e que eu me sinto bem!

ANEXO III
> PROJETOS DO II SEMINÁRIO
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INSTITUIÇÃO

CMS Lincoln de  
Freitas Filho

9ª Coordenadoria 
Regional de Educação

E.M. Emiliano Galdino
10ª CRE

CIEP Barão de Itararé
10ª CRE

UACPS Dr. Garfield de 
Almeida

E.M. Rosária Trotta
9ª CRE

P. S. Dra. Alvimar de 
Carvalho

E.M. Venezuela
9ª CRE

E. M. Joaquim da Silva 
Gomes
10ª CRE

CIEP Posseiro Mário Vaz
10ª CRE 

SÍNTESE

Reduzir em 30% os encaminhamentos equivocados de escolares ao CMS  
Lincoln pela realização de capacitação, com especialistas da área de saúde, 
para professores de cinco Escolas Promotoras de Saúde da 10ª CRE, durante 
cinco meses.

Contribuir para minimizar os problemas ou dificuldades de relacionamentos 
interpessoais nos segmentos das comunidades escolares do Pólo VI da  
9ª CRE pela realização de encontros de sensibilização (palestras, dinâmicas, 
oficinas, etc), durante seis meses.

Diminuir os episódios diários de violência entre 36 alunos da turma 401,  
pela realização de atividades recreativas (jogos, vídeos e brincadeiras) e  
oficinas temáticas durante cinco meses (agosto a dezembro/03).

Alcançar uma melhora do desempenho escolar por meio de um programa  
de capacitação com vídeos, textos, e dinâmicas de sensibilização realizadas 
com um grupo de aproximadamente 15 professores, durante os centros de 
estudo, durante cinco meses.

Possibilitar a descoberta e o engajamento dos jovens em cursos e projetos 
existentes em Campo Grande, através da realização de um levantamento, com a  
participação de 10 jovens de 14-18 anos, durante seis meses.

Diminuir em 30% a repetência dos alunos da turma 507 pela instrumentaliza-
ção para a alfabetização feita com os professores durante o segundo semestre 
de 2003.

Diminuir em 10% as suspeitas de negligência observadas no grupo de orien-
tação em saúde através da realização de encontros com os responsáveis pelas 
crianças das creches em Guaratiba, durante seis meses.

Elevar a auto-estima em 30% de 40 alunos da turma 706 por programa educa-
tivo utilizando palestras, oficinas temáticas e de artesanato com esses alunos, 
durante cinco meses.

Contribuir para despertar um novo olhar sobre as conseqüências da desestru-
turação familiar do aluno por meio de oficinas de sensibilização quinzenais 
(palestras, vídeo-debates, músicas, jogos cooperativos, literatura) realizadas 
com 20 educadores, durante seis meses.

Alcançar uma maior valorização de si mesmos e do espaço escolar,  
por 70% de 50 alunos oriundos da 3ª e 4ª séries e progressão, contribuindo 
para a redução da depredação e da agressividade através da realização de 
oficinas de capacitação profissional e pedagógicas com esses alunos, durante 
cinco meses.
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II SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE EM AÇÃO

AUTOR

Marina Isabel  
Bressane Rezende 
Guimarães 

Maristela Matosinhos 
de Vasconcellos

Martha Denise de 
Souza Motta Pereira

Maurício Assad de 
Medeiros Torres

Mauro Torres Barboza 

Regina Celi Marques 
Tieppo

Regina Lúcia Alber-
naz Costa 

Rita de Cássia  
Teixeira da Silva

Roberta Rodrigues  
de Alencar Mota

PROJETO

Eu me amo – Melhorando a auto-estima do aluno

Jogando e aprendendo a conviver – Jogos pedagógicos e recreativos que facili-
tem as relações pessoais na sala de aula

Já sou promotora! Ampliação das Escolas Promotoras de Saúde da 10ª CRE

Projeto escolar

A qualidade do fruto se vê pela casca – Saúde da pele e dos dentes

Há vida dentro de nós

Saborear a paz – Diminuir a violência, desordem no refeitório, na hora do 
recreio

Desculpe-me, mas atenção é fundamental – Uma nova ótica sobre os alunos

Gravidez precoce e DST: prevenção é a solução

ANEXO III
> PROJETOS DO II SEMINÁRIO
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109ANEXO III > LISTA DE PROJETOS POR SEMINÁRIO

INSTITUIÇÃO

CIEP Ismael Nery
10ª CRE

E.M. Zélia Carolina 
da S. Pinto 
10ª CRE

10ª Coordenadoria 
Regional de Educação

E. M. Mal Pedro Caval-
cante
10ª CRE

E.M. Profª Leocádia 
Torres
10ª CRE

E.M. Fernando de 
Azevedo
10ª CRE

E.M. Presidente Antonio 
Carlos
9ª CRE

E.M. Jurema Peçanha 
Giraud
9ª CRE

PAM Carlos Alberto 
Nascimento
CAP 5.2 

SÍNTESE

Elevar a auto-estima de 20 alunos de 5ª a 8ª séries e melhorar suas relações 
afetivas com um programa de múltiplas atividades (palestras, dinâmicas,  
vídeos) realizadas semanalmente, durante quatro meses

Diminuir o desrespeito dos alunos para com seus colegas, professores e  
funcionários  pela apresentação de oficinas de jogos pedagógicos e recreativos 
feitas pelos alunos do Núcleo de Adolescentes Multiplicadores para os profes-
sores de 5ª série, demonstrando a importância da utilização do trabalho lúdico 
enfatizando o respeito às regras, durante o 2º semestre letivo de 2003.

Alcançar o título de Escola Promotora de Saúde por pelo menos 10 das 15 
escolas da E/10ª CRE que já realizam ações de promoção de saúde, com um 
programa de acompanhamento e verificação dessas ações, durante oito meses.

Elevar a auto-estima dos alunos de três turmas de 6ª série, com uma 
série de intervenções psicopedagógicas, realizadas com esses alunos, 
durante seis meses.

Contribuir para a adesão de 25 responsáveis dos alunos com doenças de pele 
e/ou cárie ao tratamento, com a realização de encontros (café da manhã) 
mensais, durante cinco meses.

Contribuir para a melhoria da formação pessoal, elevando a valorização do 
espaço escolar, com a realização de uma série de oficinas pedagógicas com o 
Núcleo de Adolescentes Multiplicadores, durante cinco meses..

Diminuir a violência e desordem no refeitório  com um programa educativo 
baseado em produção de vídeos sobre o momento do recreio realizado com um 
grupo de aproximadamente 20 alunos de 5ª a 8ª séries, durante cinco meses, 
duas vezes por semana.

Contribuir para diminuir as resistências e dificuldades dos professores em lidar 
com os alunos considerados difíceis das turmas de 5ª e 7ª séries pela criação 
de espaços e momentos de exposição dos aspectos positivos desses alunos, 
durante o 2º semestre de 2003.

Promover mudanças de comportamento quanto à prevenção da gravidez 
precoce e DST entre 50% dos alunos de uma turma de 7ª série pela realização 
de palestras educativas e atividades de grupo, durante cinco meses (agosto a 
dezembro/ 03).
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II SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE EM AÇÃO

AUTOR

Rosemir Gonçalves  
de Abreu

Sabrina dos Santos 
Oliveira

Samuel Shornik Vita

Sérgio Luiz Pereira

Sheyla Rosa da Silva 

Solange Oliveira 
Rodrigues Valle

Sonia Maria Moreira 
André

Sueni de Barros 
Gomes
9a. CRE

Terezinha Lúcia Car-
neiro Guerra Duro

Valéria de Castro 
Cordeiro

PROJETO

Acolhimento em progressão

Chá do Hélton – Despertar o interesse dos responsáveis no processo  
educacional e social dos alunos

Monitorar para valorizar: quem conhece, cuida – Programa de capacitação de 
monitores de ecoturismo em Bertioga

Falando sério de gravidez na adolescência

Melhorando o ambiente escolar

Impacto da asma nas escolas da Zona Oeste  – Pesquisa da prevalência da 
asma no alunos de 2 EPS da 10ª CRE

Hei! Bom Dia...! Um novo olhar para o atendimento ao adolescente

Juntos... no mesmo caminho (diminuir a distância entre a família e a Escola)

Amor que gera qualidade de vida

Respeito é bom e nós gostamos!

ANEXO III
> PROJETOS DO II SEMINÁRIO
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111ANEXO III > LISTA DE PROJETOS POR SEMINÁRIO

INSTITUIÇÃO

CIEP Alberto Pasqualini 
10ª CRE 

E.M. Professor Hélton 
Álvares Veloso de 
Castro – 9ª CRE 

Cepedoc

E.M. Jornalista Carlos 
Castelo Branco
10ª CRE

E.M. Francisco Caldeira 
de Alvarenga
10ª CRE

Secretaria Municipal de 
Saúde

UACPS Mário 
Rodrigues Cid

E.M. Emb. Araújo Castro 
9ª CRE  

9ª Coordenadoria Re-
gional de Educação

E. M. Bertha Lutz
10ª CRE

SÍNTESE

Alcançar o fortalecimento emocional dos professores de progressão  pela realização de 
um programa de assessoria psicopedagógica, durante cinco meses.

Contribuir para conscientizar os pais e/ou responsáveis dos alunos da turma 
1201 sobre a importância da família no processo educativo e social dos alunos 
através da realização de um chá mensal, durante cinco meses.

Reduzir em 20% a exploração indevida das trilhas ecológicas da cidade de 
Bertioga com um programa de capacitação de 10 monitores ambientais, 
durante um ano.

Contribuir para a sensibilização sobre a prevenção de gravidez entre 50% dos 
40 alunos da turma 805 com a realização de atividades educativas sobre gra-
videz na adolescência (palestras, envolvimento dos alunos em pesquisa, peça 
teatral), durante cinco meses.

Alcançar a valorização e melhor aproveitamento e conservação do espaço, 
equipamentos e material, com alunos das turmas 801, 802 e 803, por meio 
da sensibilização conseguida em oficinas de artes realizadas entre agosto e 
dezembro de 2003

Dimensionar a prevalência e o impacto da asma entre alunos de 2 EPS (Escolas 
Promotoras de Saúde) da 10ª CRE pelo conhecimento obtido a partir de uma 
pesquisa, utilizando-se protocolos internacionais, realizada com essas escolas, 
durante o período de um ano.

Contribuir para melhoria do acolhimento e atenção dos adolescentes com um 
programa de sensibilização (dramatização feita por adolescente) realizado com 
funcionários de saúde, durante três  meses.

Contribuir para aumentar a cooperação, diminuindo a distância entre a 
família e a escola com uma série de oficinas com atividades manuais 
realizadas com o CEC (segmento responsável), durante o 2º semestre de 2003.

Contribuir para reduzir o alto índice de violência doméstica nas famílias de 10 
alunos representantes do Pólo I da E/9ª CRE com encontros mensais (pales-
tras/ reuniões/ dinâmicas), durante seis meses.

Reduzir em 50% o desrespeito aos professores com um programa educativo 
para o reconhecimento das diferenças socioculturais realizado com pelo menos 
30 alunos do 2º segmento da E.M. Bertha Lutz, considerados de atitudes 
negativas durante seis meses.

pub_cedaps_eps_01o.indd   111 11/10/2006   11:36:24



ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE > CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DE SOLUÇÕES LOCAIS NAS ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

III SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE EM AÇÃO

AUTOR

Ademilde da Paixão 
Sant´Anna

Ana Lucia Teixeira da 
Rocha

Angela Cristina de 
Queiroz Chaves

Carla Cristina 
Fernandes Souto

Carlos José Borges 
Ornelas

Celia Antonioli 
Cardoso

Deyse Gomes Silva

Edson Pureza de 
Oliveira

Eliane de Castro 
Dantas

PROJETO

O equilibrista – Diminuindo a agressividade entre os jovens

Quebrando barreiras

Saúde e educação – Uma boa solução

O jovem leitor em rede

Ver para ler – Ajudando nossas crianças a enxergarem um novo mundo com os 
mesmos olhos

Saúde emocional

Cuidar, conservar, é só começar

Desestruturação familiar – A escola atuando, minimizando a carência familiar

Interface Família–escola

ANEXO III
> PROJETOS DO III SEMINÁRIO/2004
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113ANEXO III > LISTA DE PROJETOS POR SEMINÁRIO

INSTITUIÇÃO

E. M. Monte Castelo
6ª CRE

E. M. Alexandre Farah
6ª CRE

E. M. Mário Casasanta
8ª CRE

E. M. Emilio Carlos
6ª CRE

CAP 5.1

E. M. Ruben Berta
8ª CRE

E. M. Lauro Müller
8ª CRE

E. M. Deputado Hilton 
Gama
6ª CRE

CIEP Poeta Fernando 
Pessoa
6ª CRE

SÍNTESE

Diminuir em aproximadamente 50% o grau de agressividade da turma 606 com 
a sensibilização por meio de conversas, auto-avaliação, contrato de convivên-
cia com seus 43 alunos durante seis meses.

Contribuir para a elevação da auto-estima, resultando em melhor aprendizagem 
e rendimento escolar, pela realização de dinâmicas, vídeos e debates sobre 
valores, identidade e objetivo de vida, com alunos da turma 509, durante cinco 
meses.

Reduzir em 30% o número de alunos com baixa acuidade visual e auditiva, sem 
encaminhamento e atendimento, pela criação de um vínculo por meio de vi-
sitas e contatos mensais com a CAP 5.1 e suas unidades de referência durante 
seis meses.

Reduzir de 10% para 5% o percentual de analfabetismo dos 18 alunos da 5ª 
série, pela reativação do projeto Redes de Leitura e do software IEE na sala de 
informática, durante o segundo semestre de 2004.

Atingir 100% das crianças entre 5 e 7 anos de cinco escolas contempladas 
pelo PSF/PACS da AP 5.1, com uma campanha de sensibilização sobre saúde 
ocular realizada com diretores, professores e voluntários por seis meses.

Melhorar a auto-estima e aumentar o desempenho escolar de 35 alunos da 
turma 506, com a realização de oficinas para leitura, discussões e confecção 
de cartazes com temas relacionados a auto-estima durante seis meses.

Contribuir para melhorar o cuidado de três salas de aula pela sensibilização 
por meio de conversas informais com o servente, professores e alunos das 
turmas 501, da 1302 (período final), 401 (4ª série), 301 e 302 (3ª série), 
durante seis meses.

Desenvolver a capacidade de identificação e busca de possíveis problemas de 
saúde em 30% dos 80 alunos das turmas 803 e 804 em encontros educativos 
(reuniões, vídeos, palestras e passeios), visando abrir um canal que facilite 
uma discussão durante seis meses.

Proporcionar maior participação de familiares na rotina da escola e no 
desenvolvimento dos alunos, com a realização de oficinas de artesanato, 
debates e dinâmicas de sensibilização com grupos de pais ou responsáveis 
de alunos, durante o 2º semestre de 2004.
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III SEMINÁRIO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE EM AÇÃO

AUTOR

Eneida Trovão da 
Silva

Evanilda Ferreira de 
Negreiros da Costa

Ezir Maia Carneiro

Flávio de Cesar 
Ribeiro

Huguete Pinheiro

Leni da Rocha Gil

Lucia Helena Mendes 
Nascimento

Lucia Maria Santos 
Brandão

Luciana Quagliane 
Ribeiro

PROJETO

Tratando informações, ações e emoções

Educação e saúde estreitando laços

Família, família. Papai, mamãe, titia!!!

Só Love sem baby – gravidez na adolescência

Desatando nós

Sala de leitura: um espaço para todos

Parcerias Comprometidas – Integração entre PACS Vila Aliança e escolas locais

Trocando sorrisos, parceria entre agentes comunitários de saúde e escolas pela 
promoção de saúde bucal

Operacionalização e implementação do Núcleo de Saúde do Escolar na CAP 5.1

ANEXO III
> PROJETOS DO III SEMINÁRIO

pub_cedaps_eps_01o.indd   114 11/10/2006   11:36:25



115ANEXO III > LISTA DE PROJETOS POR SEMINÁRIO

INSTITUIÇÃO

E. M. Gil Vicente
8ª CRE

Secretaria Municipal  
de Educação

E. M. Mário Piragibe
6ª CRE

P. S. Dr. Flávio do 
Couto Vieira

8ª Coordenadoria  
Regional de Educação

E. M. Engenheiro  
Pires do Rio
9ª CRE

CAP 5.1

CAP 5.1

CAP 5.1

SÍNTESE

Contribuir para a redução de 40% dos problemas de desequilíbrio emocional 
com atividades relacionadas aos conhecimentos matemáticos com dados 
estatísticos, com 84 alunos das turmas 703 e 704, realizando 16 encontros 
cada, por um período de quatro meses.

Facilitar a identificação adequada dos possíveis problemas de não-aprendiza-
gem dos alunos pela elaboração de uma ação de intercâmbio entre os 
profissionais de educação das turmas de Progressão Integral da 10ª CRE 
e dos profissionais de saúde da CAP 5.3 no 2º semestre de 2004.

Alencar a participação de 50% dos pais da turma 502 e aumentar o seu 
interesse na vida escolar dos filhos.

Reduzir em 20% os casos novos de gravidez em cinco escolas vizinhas ao PS 
Dr. Flávio do Couto Vieira em quatro encontros semanais sobre gravidez na 
adolescência para a formação de 20 agentes multiplicadores, alunos do 2º 
segmento, em cada uma dessas escolas, durante seis meses.

Contribuir para um melhor desempenho e redução da evasão escolar com uma 
abordagem sobre essa temática e suas diferentes causas sociais que afetam a 
comunidade escolar durante cinco  meses em reuniões com os coordenadores 
pedagógicos do Complexo 3 da 8ª CRE.

Contribuir para o conhecimento de regras de funcionamento e convivência na 
sala de leitura em encontros semanais com estórias, exibição de vídeos 
e debates com alunos da Educação Infantil a 4ª série (4 e 10 anos), 
durante seis meses.

Aumentar a integração entre PACS Vila Aliança e as escolas Rubem Berta 
e Marieta Cunha da Silva em reuniões mensais e oficinas para sensibilização 
com representante da 8ª CRE, gestores e professores das escolas durante 
seis meses.

Capacitar 60% dos agentes comunitários de saúde do PACS Vila Progresso 
para atuação em ações preventivas e educativas nas unidades escolares da 
comunidade Vila Progresso pela realização de oficinas de saúde bucal com 
estímulo ao desenvolvimento de habilidades com oito agentes comunitários 
de saúde, durante quatro meses.

Facilitar a implementação de ações propostas pelo Programa Saúde do 
Escolar por meio de um estudo para identificação de profissionais de várias 
áreas (fono, oftalmo, enfermagem e ACS) durante três meses.
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AUTOR

Luciana Soares 
Ribeiro

Mara Lucia Silva 
dos Santos

Márcia Ramos 
dos Santos

Marilza Elizabeth 
Fernandes de Oliveira

Michelle Sabbatini 
Malta da Silva

Monica Aparecida 
Sanjuan Netis Teles

Nara de Macedo Silva

Rita de Cássia Alves

Rita de Cássia Leiras 
de Moraes 

Rita de Cassia Pereira 
Princisval

Rosalva Araújo da 
Silva Alves

PROJETO

Adoles-sendo e participando – Aumentando a adesão do adolescente à unidade 
de saúde

É impossível ser feliz sozinho – valorizando as relações interpessoais

Conhecendo a deficiência mental: a importância da família no desenvolvimento 
da criança especial

Conhecer para replicar

Depende de nós

Tela de sucessos – Elevando o rendimento escolar

Eu boto fé é na fé da moçada! Divulgação de informações para geração de 
trabalho e renda na Comunidade do Alemão

Hipertensão: controlar para viver melhor

Educação em saúde: atividades de saúde nas escolas

Me amo, por isso me cuido – Valorizando o corpo

Integrar-Ação – novos rumos na saúde-educação

ANEXO III
> PROJETOS DO III SEMINÁRIO
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117ANEXO III > LISTA DE PROJETOS POR SEMINÁRIO

INSTITUIÇÃO

P. S. Enfermeira 
Edma Valadão

E.M. Isaías Alves
6ª CRE

E. M. Motorista 
Paschoal André
6ª CRE

E. M. Professor Ivan 
Rocco Marchi
8ª CRE

E. M. Clementino Fraga
9ª CRE

E. M. Mário Casasanta
8ª CRE

CAP 3.1

E. M. Narbal Fontes
6ª CRE

P. S. Dr. Silvio 
Barboza

E.M. Andréa Fontes 
Peixoto
6ª CRE

CAP 3.3

SÍNTESE

Conseguir a adesão de 30% dos adolescentes, entre 12 a 19 anos, do CIEP 
Adão Pereira Nunes em visitas semanais de sensibilização para as atividades 
do posto de saúde Edma Valadão, realizadas nas turmas desses adolescentes 
durante seis meses.

Reduzir em 30% a violência verbal entre os 17 alunos das turmas 502 e 602 
com a montagem do jornalzinho mensal das turmas no laboratório de 
informática durante quatro meses.

Aumentar a participação em 80% e o interesse dos responsáveis de seis alunos, da 
Classe Especial, pelo desenvolvimento global dos alunos por meio da organização de 
encontros (com palestras e outros informes) durante cinco meses.

Conhecer a dinâmica de funcionamento da escola em pesquisa sobre o 
projeto político-pedagógico e entrevistas com a direção e coordenação 
pedagógica durante quatro meses.

Melhorar a auto-estima de 50% dos alunos com baixa auto-estima pela 
criação de um grupo teatral paralelo a conversas reflexivas realizadas 
respectivamente com 30 crianças de 7 e 8 anos e seus responsáveis 
durante o período de seis meses.

Recuperar 50% dos alunos com baixo rendimento pela criação de oficinas 
de produção de vídeo escolar realizadas com alunos das 3 turmas da 
8ª série em quatro encontros mensais com cada turma.

Fomentar o crescimento de iniciativas locais, durante o período de um ano, 
visando uma melhoria na qualidade de vida dessa população pela divulgação 
de ações de geração de trabalho e renda a ser realizada pela equipe do PSF 
do Módulo do Alemão.

Aumentar a informação e conscientização dos alunos hipertensos sobre os 
riscos da hipertensão arterial.

Levar ao estabelecimento de parcerias entre o posto e nove unidades 
escolares e duas creches com a realização de atividades de sensibilização 
com diretores e coordenadores pedagógicos.

Sensibilizar 20 alunos para a valorização do próprio corpo em 16 encontros 
para a produção de uma cartilha com dicas de atenção ao corpo pelos alunos 
da turma 603, durante quatro meses.

Proporcionar melhor articulação entre unidade de saúde e as escolas, pela 
realização de reuniões mensais com representantes de Núcleos de Adolescentes 
das escolas municipais Mário Piragibe, Emílio Ribas e Bélgica e profissionais 
de Serviço Social, Saúde Mental e Epidemiologia durante seis meses.
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AUTOR

Rosangela Rossato

Rosemary Medeiros 
Sabino

Sandra Regina Bazilio 
Rodrigues Centolila

Sonia Maria Fernan-
des dos Santos

Sônia Medeiros de 
Brito Moraes

Soraya Eschenazi

Tania Cristina Serpa 
da Silva

Telma Laudicéa 
Montenegro Vieira 
da Silva

Terezinha Teixeira da 
Rocha

Vanda Lucia Garcia de 
Souza

PROJETO

Instrumentalizar para conviver

Sexualidade, problema ou solução

Redescobrindo valores Oficinas socioeducativas  
com temáticas relacionadas à adolescência

Caminhando juntos

A união faz a força – inserção de uma equipe multidisciplinar  
no Programa de Dentescola do PS Dr. Nascimento Gurgel

Super-gêmeos, ativar!  Parceria saúde e educação no acompanhamento 
dos alunos

Piolho! Juntem-se, podemos acabar com ele

Unir e não ter vergonha de ser feliz estruturando a saúde da 
família-comunidade num paralelo, educação e saúde.

Caminhando, cantando e seguindo a canção: projeto musical para valorização 
da vida

Cuidar e educar com saúde: projeto sobre cuidados básicos para crianças de 0 
a 2 anos

ANEXO III
> PROJETOS DO III SEMINÁRIO
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119ANEXO III > LISTA DE PROJETOS POR SEMINÁRIO

INSTITUIÇÃO

E. M. Mário Casasanta
8ª CRE

6ª Coordenadoria Re-
gional de Educação

E. M. Alexandre Farah
6ª CRE

P. S. Dr. Sylvio Frederi-
co Brouner

P. S. Dr. Nascimento 
Gurgel

8ª Coordenadoria Re-
gional de Educação

E. M. Coryntho da 
Fonseca
8ª CRE

CAP 5.1

E. M. Levy Miranda
6ª CRE

Creche Municipal José 
Félix – 8ª CRE

SÍNTESE

Contribuir para a instrumentalização dos alunos no enfrentamento dos 
conflitos vivenciados no seu cotidiano, pela realização de um ciclo de 
discussão sobre violência (dinamizado por teatro, dinâmica, vídeos e jogos) 
para cerca de 80 alunos do PEJA durante seis meses.

Proporcionar conhecimento e habilitação para atuação no Programa de 
Orientação Sexual por meio de uma série de capacitações em educação sexual 
para professores das turmas de  dos CIEPs de horário integral (Zumbi dos 
Palmares e Poeta Fernando Pessoa) durante  três meses.

Reduzir de 70% para 10% o índice de reprovação da turma 510, com o projeto 
“Redescobrindo valores” (identidade, auto-estima, orientação sexual, orientação 
sobre o uso abusivo de drogas, cidadania), durante o 2º semestre de 2004.

Proporcionar melhor utilização dos serviços oferecidos aos adolescentes 
pela realização de quatro oficinas de sensibilização e divulgação do 
programa de saúde do adolescente para professores do CIEP Zumbi dos 
Palmares, durante seis meses.

Diminuir a sobrecarga do profissional odontólogo no atendimento das  
10 escolas e duas creches do Programa Dentescola, durante 12 meses,  
pela  implantação e  atuação de uma equipe multidisciplinar formada por um 
cirurgião-dentista, um enfermeiro, um psicólogo e um auxiliar de enfermagem.

Promover o acompanhamento adequado de alunos encaminhados aos postos de saúde 
nas unidades escolares pela promoção de encontros mensais de articulação entre 
gestores e profissionais das áreas de saúde e educação de  unidades vizinhas na 
abrangência do complexo 3 da E/8ª CRE, durante seis meses.

Aproximar familiares, visando ao bem-estar do aluno por meio de uma série 
de atividades de educação e saúde, envolvendo professores, alunos e 
responsáveis durante seis meses.

Promover ações de saúde compartilhada com alunos, famílias, escola e posto de 
saúde (durante seis meses), pela elaboração de um plano de articulação realizada 
com o posto de saúde da CAP 5.1 e as escolas municipais da 8a CRE de 
abrangência das equipes realizada pela supervisão operacional.

Aumentar a auto-estima e a aprendizagem dos alunos da 5ª série do 1º turno, 
com uma série de oficinas semanais de valores e identidade utilizando músicas.

Contribuir para a melhora dos cuidados básicos das 50 crianças  
dos berçários, durante seis meses, pela realização de um circuito de atividades 
educativas para os responsáveis dessas crianças.
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