METODOLOGIA PARA A FORMAÇÃO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Essa proposta tem como caráter inovador a integração de unidades escolares, agregação
valores e troca de saberes, inserção de novas práticas pedagógicas voltadas para o tema “educação
para a saúde” numa perspectiva de leitura de mundo nos processos de aprendizagens. Além de
fortalecer as unidades escolares de um mesmo território, possibilitando uma maior interação com a
Unidade Básica de Saúde, por meio de ações integradas voltadas para a comunidade despertando
com isso o sentimento de pertencimento naquela coletividade, fazendo com que haja um
reconhecimento daquele espaço como seu, respeitando-o e valorizando-o.
É importante que princípios norteadores como a Territorialidade, a Integralidade e a
Intersetorialidade e o Protagonismo Estudantil sejam levados em consideração no momento da
replicação da proposta.
Descreveremos a seguir algumas etapas da proposta metodológica que devem ser
consideradas no momento da replicação da mesma nos territórios:
• Planejamento da proposta (etapas a serem executadas ao longo do processo de formação);
• Apresentar a proposta de formação “Jovens em Ação – Promovendo a Educação para a
Saúde” aos parceiros institucionais, como por exemplo, as Secretarias da Saúde e Assistência
Social, dentre outros. Além de alinhar cronograma para o desenvolvimento das etapas a fim
de garantir a compatibilidade das agendas institucionais;
• Identificar, integrar e articular as redes públicas de ensino e de saúde próximas, garantindo a
territorialidade e intersetorialidade;
• Convidar as representações das unidades Escolares de Saúde (gestores das unidades
escolares, professor, estudantes, família – considerar os representantes do colegiado e o
profissional de saúde para a “Reunião Integrada” para a apresentação da proposta de
formação; o Após a apresentação da proposta, consultar os representantes da comunidade
escolar, bem como das unidades de saúde, para a definição da data e do local da oficina e
assuntos que ocorrerem. Disponibilizar as orientações acerca da proposta assim como o perfil
dos formandos;
• Formalizar o convite para oficina de formação os representantes identificados na U.E e de
Saúde, conforme o perfil estabelecido nas orientações;
• Oficina de formação “Jovens em Ação – Promovendo a Educação para a Saúde”. Lembrando
da importância de focar no elemento planejamento das ações a serem realizadas por esse
Núcleo;
• Monitoramento incluindo o “feedback” às unidades escolares;
• Avaliação no processo de implantação do Núcleo de Referência;
• Divulgação das ações realizadas pelos Núcleos.
Os temas relacionados à saúde que podem ser abordados pelos Núcleos devem levar em
consideração as necessidades diagnosticadas ou assuntos de interesse da comunidade escolar,
situações agravantes de saúde, como por exemplo, a tríplice epidemia da Dengue, Chikungunya e Zika
dentre outros.
Entre no Time da Prevenção – Informação e Atitude fazem toda a diferença na sua Escola!
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