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Esta publicação é um convite do Progra-
ma Saúde na Escola (PSE) para uma ex-
pedição pelos territórios que aproximam
a educação e a saúde. Escolas e unidades
de saúde são estimuladas a atuarem con-
juntamente a partir da necessidade, do
desejo e da vontade de gerar uma socie-
dade mais saudável.

Ao final do trabalho, pretende-se que
cada escola tenha sido um marco de re-
ferência decisivo na elaboração das Agen-
das de Educação e Saúde, estimulando a
participação de toda comunidade no es-
tabelecimento de prioridades para as
ações a serem realizadas.

Esta Agenda vem sendo planejada há al-
gum tempo e ganhou forma à medida
que estados e municípios aderiram ao
PSE. Sua criação em linguagem acessí-
vel à comunidade escolar visa colaborar
para a formação de coletivos fortes e do
protagonismo social.

Os questionamentos sobre “como” rea-
lizar um planejamento para as atividades
de educação e saúde nos territórios da

Apresentação

escola são abordados pedagogicamente,
em um passo a passo que objetiva auxili-
ar a comunidade na construção de pro-
postas.

Espera-se que a comunidade aceite o
desafio da integração entre educação e
saúde e que esta obra possa servir como
um “diário de expedição aberto”, es-
crito a várias mãos e de maneira cola-
borativa. A metodologia aqui apresen-
tada traz elementos para uma reflexão
que busque viabilizar a construção de
estratégias adequadas a cada realidade.

Como todo diário de expedição, este tex-
to poderá servir como uma “bússola” nos
momentos em que o mar turbulento do
cotidiano exigir paradas estratégicas, de-
cisões rápidas e respostas criativas para
organizar a agenda das ações. Esta Agen-
da é uma “Obra Coletiva” e uma “Obra
de Ação”, materializadas no fértil solo
da educação e da saúde, que farão parte
de um importante capítulo dessa histó-
ria.

Sejam bem-vindos, e um ótimo trabalho!

1111111111
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O Programa Saúde na Escola (PSE) visa
à integração e à articulação permanente
entre educação e saúde, proporcionan-
do melhoria da qualidade de vida da po-
pulação brasileira. Como consolidar essa
atitude dentro das escolas? Essa é a ques-
tão que guiou a elaboração da metodo-
logia das Agendas de Educação e Saúde,
a serem executadas como projetos didá-
ticos nas escolas.

O PSE tem como objetivo contribuir
para a formação integral dos estudantes
por meio de ações de promoção, preven-
ção e atenção à saúde, com vistas ao en-
frentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimen-
to de crianças e jovens da rede pública
de ensino.

O público beneficiário do PSE são os
estudantes da Educação Básica (ensino
fundamental e médio), gestores e profis-
sionais de educação e saúde, comunida-
de escolar e, de forma mais ampliada,
estudantes da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica e da Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA).

As atividades de educação e saúde do
PSE ocorrerão nos territórios definidos
segundo a área de abrangência da Estra-
tégia Saúde da Família (Ministério da Saú-

de), tornando possível o exercício de cria-
ção de núcleos e ligações entre os equipa-
mentos públicos da saúde e da educação
–  escolas, centros de saúde, áreas de lazer
como praças e ginásios esportivos, etc.

No PSE, a criação dos territórios locais
se dá a partir das estratégias firmadas en-
tre a escola, a partir de seu projeto políti-
co-pedagógico, e a unidade básica de saú-
de. O planejamento dessas ações do PSE
leva em consideração o contexto escolar
e social, o diagnóstico local em saúde do
escolar e a capacidade operativa em saú-
de do escolar.

A Escola é a área institucional privilegia-
da desse encontro da educação com a
saúde: espaço para a convivência social e
para o estabelecimento de relações favo-
ráveis à promoção da saúde pelo viés de
uma Educação Integral.

Para o alcance dos objetivos e sucesso
do PSE, é de fundamental importância
compreender a Educação Integral como
um conceito que compreende a prote-
ção, a atenção e o pleno desenvolvimen-
to da comunidade escolar. Na esfera da
saúde, as práticas das equipes de Saúde
da Família incluem prevenção, promo-
ção, recuperação e manutenção da saúde
dos indivíduos e coletivos humanos.

Educação e Saúde:

trilhas recentes das

políticas públicas

O que é o PrO que é o PrO que é o PrO que é o PrO que é o Programa Saúde na Escola?ograma Saúde na Escola?ograma Saúde na Escola?ograma Saúde na Escola?ograma Saúde na Escola?

2222222222
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Para alcançar estes propósitos, o PSE foi
constituído por cinco componentes:

1) Avaliação das condições de saúde das
crianças, adolescentes e jovens que
estão na escola pública;

2) Promoção da saúde e de atividades
de prevenção;

3) Educação permanente e capacitação
dos profissionais da Educação e da
Saúde e de jovens;

4) Monitoramento e avaliação da saú-
de dos estudantes;

5) Monitoramento e avaliação do pro-
grama.

Mais do que uma estratégia de integra-
ção das políticas setoriais, o PSE se pro-
põe a ser um novo desenho da política
de educação e saúde, já que:

a) trata saúde e educação integrais
como parte de uma formação am-

pla para a cidadania e o usufruto ple-
no dos direitos humanos;

b) permite a progressiva ampliação das
ações executadas pelos sistemas de
saúde e educação com vistas à aten-
ção integral à saúde de crianças e
adolescentes; e

c) promove a articulação de saberes, a
participação de estudantes, pais, co-
munidade escolar e sociedade em ge-
ral na construção e controle social
da política pública.

Nos quadros a seguir, estão expostos os
tópicos principais do Projeto Municipal,
elaborado no processo de adesão ao PSE
pelo Grupo de Trabalho Intersetorial
(GTI) e, na seqüência, a proposta da
Agenda de Educação e Saúde, como es-
tratégia de implementação nos territóri-
os da escola.
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O que é a Agenda de Educação e Saúde?

O Projeto Municipal é um dos requisi-
tos do processo de adesão, como “lei-
tura técnica” da situação municipal,
elaborada para iniciar o processo de
construção coletiva para a ação, visan-
do à implementação do PSE. Docu-
mento desenvolvido a partir da articu-
lação de informações de diversas fon-
tes, acessíveis nas bases de dados dos
órgãos federais, estaduais e munici-
pais,  o Projeto identifica as priorida-
des e aspectos que precisam ser redi-
mensionados e/ou qualificados no
âmbito das ações de educação e saú-
de no território municipal.

Em uma espécie de “recorte” da área
de atuação, o Projeto Municipal deli-
mita os territórios de responsabilida-
de, definidos segundo a área de abran-
gência das equipes da Estratégia Saú-
de da Família (ESF), e define o con-
junto de escolas integrantes de cada
território, apresentando informações
sobre:

•O diagnóstico situacional, com as

questões referentes a determinan-

O que é o Projeto Municipal?

tes sociais, cenário epidemiológico
e modalidades de ensino das es-
colas vinculadas às equipes da ESF
e que atuarão no PSE;

• O mapeamento da Rede SUS de

AB/SF e das Redes de Ensino (es-

tadual e municipal) criando espa-

ços comuns: os territórios de res-

ponsabilidade;

• As atribuições das equipes da ESF

e das escolas em cada um dos ter-

ritórios de responsabilidade, quan-

tificando o número de escolas, de

estudantes de cada estabelecimen-

to e as questões prioritárias do per-

fil desses alunos, bem como a de-

finição dos responsáveis das áre-

as da saúde e da educação pelo

projeto dentro de cada território;

•A identificação das instituições de

ensino atendidas pelo Programa

Saúde na Escola e a definição do

professor responsável pela articu-

lação das ações de prevenção e

promoção da saúde na escola.

A Agenda de Educação e Saú-
de é uma estratégia fundamen-
tal de implementação das ações
compartilhadas nos territórios
municipais. São escolhidos “re-
cortes” do território, integran-
do escolas e unidades de saúde
a fim de gerar uma articulação
das práticas. A Agenda defini-
rá as propostas comunitárias
para esses microterritórios

onde as escolas estão inseridas, re-
fletindo as expectativas comuni-
tárias em relação à interface da
educação com a saúde.

No âmbito da escola, as ativida-
des de planejamento e gestão do
coletivo, formulação dos inventá-
rios detalhados e condução de
processos participativos integra-
dos aos estudos e ao Projeto Po-
lítico Pedagógico representam

uma oportunidade ímpar para
os exercícios de cidadania.

Por meio do diálogo entre co-
munidade escolar e equipe da
Estratégia Saúde da Família, a
Agenda de Educação e Saúde
envolve interlocuções entre di-
ferentes setores da sociedade e
dos programas/políticas já em
desenvolvimento na escola e
com parceiros locais.
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O lugar em que vivemos “esconde” vá-
rios espaços diferentes que não vemos
com facilidade. Alguns desses lugares fi-
cam bem perto de nós, mas continuam
“transparentes” porque nunca merece-
ram nosso tempo e um olhar mais aten-
to. O território desconhecido é aquele
pelo qual passamos todos os dias e nun-
ca “olhamos duas vezes” e também pode
ser aquele em que nunca estivemos, que
sempre fizemos planos de visitar e nun-
ca fomos ou, ainda, aquele em que só en-
tramos com pressa.

Encontrar esses lugares é como fazer
uma expedição de reconhecimento pela
vizinhança. Andar, observar, conversar,
registrar o que vimos e imaginar o que
construiríamos sobre aquele terreno, se
ele fosse nosso, é um meio de apropria-
ção do local. É por essa “vizinhança”
composta por “territórios” pouco conhe-

cidos ou, mesmo, desconhecidos que
convidamos cada participante do Progra-
ma Saúde na Escola (PSE) a caminhar.

Pretendemos que, ao conhecer esses ter-
ritórios do cotidiano em sua multiplici-
dade de espaços, usos e ocupações, cada
um se sinta motivado para repensar seus
vínculos com o “seu lugar”. Conhecer,
nesse caso, é avaliar as conexões que nos
mantêm em um local, como parte de um
grupo.

Estabelecer e rever as rotas cotidianas da
educação e da saúde dos nossos territó-
rios é o meio que encontramos para que
cada um possa se apropriar verdadeira-
mente do que já possui e auxiliar nos de-
senhos e nas ações relacionadas ao que
deseja para o território.

Aí está o jogo de trilhas de mão dupla
que a nossa expedição propõe: por um

Agenda de Educação e Saúde

3333333333

“Tudo o que acontece no mundo,
seja no meu país, na minha cidade

ou no meu bairro, acontece comigo.
Então, eu preciso participar

das decisões que interferem
na minha vida.”

Herbert Souza, Betinho

Expedições pelos tExpedições pelos tExpedições pelos tExpedições pelos tExpedições pelos territórios municipaiserritórios municipaiserritórios municipaiserritórios municipaiserritórios municipais

de Educação e Saúdede Educação e Saúdede Educação e Saúdede Educação e Saúdede Educação e Saúde
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lado, autorreconhecimento de cada um
e das suas relações com o meio em que
vive, oportunidade para pensar se suas
necessidades de educação e saúde são
atendidas e, por outro lado, reconheci-
mento dos lugares que formalmente ofe-
recem os serviços educativos e de saúde
para a comunidade.

Se pudermos avançar um pouco nessas
mesmas trilhas da educação e da saúde
de um grupo de pessoas que dividem um
mesmo “território”, perceberemos que,
além dos espaços formais (da escola e
das unidades de saúde), temos bons lu-
gares para nos tornarmos mais saudáveis.

Por exemplo, os parques e as praças  po-
dem nos oferecer um pouco de ar, sol e
uma trilha para caminhar ou simplesmen-
te ser um lugar para respirar fundo, ler
um livro, conversar com amigos ou reu-
nir-se em uma festa da comunidade. Par-
ques e praças são territórios da saúde e
da educação? Sim! Ninguém mais tem
dúvida de que as atividades físicas e os
momentos de descanso ao ar livre fazem
bem para a saúde. Não se questiona a
nossa necessidade social de estarmos
com outras pessoas, nos divertirmos e co-
memorarmos. Isso faz parte de uma edu-
cação integral e são hábitos para conquis-
tar uma saúde integral.

Por isso, nossa expedição de delimitação
dos territórios prevê que, além dos mu-
ros da escola e das unidades de saúde,
cada comunidade possa identificar e dei-
xar demarcado, em um mapa, espaços
locais de interesse comunitário, tais como
praças, ruas, parques, centros culturais,
museus e outros, onde já ocorrem ou
poderão ocorrer ações de educação e saú-
de: um mapa daquilo que é visível, ou
seja, que já se realiza (nosso presente).
Há também a possibilidade de demarcar
no mapa aquilo que pode ser realizado
no futuro.

Nesses mapas, serão revelados registros
de espaços para apropriação efetiva da
promoção de hábitos saudáveis. Dessa
forma, efetivam-se novos lugares e o en-
volvimento da comunidade com a vida.
Ampliam-se os espaços da educação e
ampliam-se os lugares da saúde para o
território local. Ampliam-se a noção, a
percepção e a compreensão que temos
sobre esses assuntos.

As escolhas específicas sobre os terri-
tórios físicos das expedições serão fei-
tas localmente: cada grupo deve resga-
tar do anonimato um “pedaço” de terra
para registrar com “olhos de ver”, apre-
sentando para aqueles que não o conhe-
cem e agindo para torná-lo melhor. São
escolhas e definições que envolverão
grupos de pessoas, energia, organização
e recursos.

A preparação de qualquer “andança”
nos faz pensar no que precisamos levar
conosco para garantir que não vamos
nos perder pelo caminho e que vamos
chegar aos destinos desejados. Certo?
Para ajudar nessa organização, selecio-
namos algumas “ferramentas” e “instru-
mentos de precisão” para auxiliar nas
travessias das trilhas sociais que serão
percorridas. Cada passo da caminhada
tem seus “marcos de referência”, pon-
tos que obrigatoriamente todos devem
percorrer, alguns que são recomendá-
veis, outros a serem descobertos e su-
gestões para manter o grupo unido du-
rante todo o percurso em torno de ob-
jetivos em comum.

Vamos lá! Antes de partir para a apre-
sentação desse passo a passo criado para
arranjar o necessário para as trilhas ex-
pedicionárias pelos territórios da edu-
cação e da saúde, podemos pensar um
pouco mais nos termos desse convite
para expedição. Esse será o nosso pri-
meiro trabalho conjunto de pesquisa
social. E seremos guiados por uma ques-
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tão inicial: qual o significado das expres-
sões utilizadas nos convites que o mun-
do nos faz?

Nesse momento, os termos mais utiliza-
dos foram Reconhecer, ou seja, conhe-
cer de novo, e Expedicionar, que signifi-
ca percorrer um lugar com objetivos di-
recionados. Essas expressões, integradas,
pretendem ultrapassar os limites habitu-
ais daquilo que é dado como visto e fe-
chado pelo conhecimento conservador
e dos “territórios” que parecem mortos
para atender as nossas necessidades e ex-
pectativas. O ato de expedicionar pode,
assim, tornar-nos mais observadores e
conhecedores da realidade.

Por tudo que dissemos até agora, você
deve ter percebido que uma expedição
é mais que uma viagem que almeja che-
gar a outro lugar sem se importar mui-
to com o trajeto a percorrer. Expedici-
onar pelas terras próximas é mais do
que simplesmente se deslocar pelos es-
paços como um viajante qualquer, é
buscar um conhecimento para agir e vi-
ver como um ser humano integral que
faz parte de uma sociedade saudável.
Os expedicionários identificam, inves-
tigam, agem para garantir a posse ou
conservação de um lugar e são, ainda,
mensageiros que contam as histórias
coletivas do que viram.

A Agenda de Educação e Saúde é um compromisso coletivo que

expressa as necessidades e propostas de um grupo social.

O objetivo é avaliar a realidade e criar melhores condi-

ções de vida: educa-

ção e saúde integral. A

comunidade que ela-

bora esta Agenda é

guiada pela expectati-

va de participar do de-

senvolvimento de uma

sociedade mais sau-

dável e consciente.

Faz valer seus direitos

e defende o desenvol-

vimento local.

Objetivos comuns, complementação de papéis, confluência de identi-

dade, todos em torno de um objetivo (...) A educação torna-se comu-

nitária e a comunidade torna-se educadora. Os temas que mobilizam a

comunidade transformam o currículo e tornam-se objeto de estudo na

sala de aula, no projeto político-pedagógico da escola. As ações peda-

gógicas transformam o cotidiano e são incorporadas pela comunidade

(Bairro Escola1).

1 - Bairro Escola –

Realização:

Associação

Cidade Escola

Aprendiz

(www.aprendiz.org).



14 . AGENDA EDUCAÇÃO E SAÚDE



AGENDA EDUCAÇÃO E SAÚDE . 15

Palavras como planejamento, pesquisa,
métodos e técnicas entraram no nosso
dia-a-dia. São expressões muito utiliza-
das e que estão vinculadas a indagações,
observações, registros das impressões e
encaminhamentos para mudanças da re-
alidade. São trilhas que perseguimos para
alcançar territórios em que nos agrade vi-
ver.

Iniciamos a abertura dessas trilhas com
algumas perguntas que apenas quem está
envolvido cotidianamente com a realida-
de local pode responder. Quando trata-
mos de saúde e educação:

• O que já possuímos é satisfa-

tório?

• Do que precisamos para viver

melhor?

• Quais as dificuldades que en-

frentamos?

• Podemos falar que desempe-

nhamos nosso papel social e

somos protagonistas nos cui-

dados com a educação e a saú-

de do lugar onde vivemos?

Os questionamentos têm o papel de ori-
entar as buscas. As demandas sociais e
os problemas enfrentados definem qual
o conhecimento necessário. O princípio
de qualquer boa prática coletiva é a inte-
gração da sociedade a partir de um obje-
tivo comum, seguida da elaboração de um
diagnóstico e de propostas aprovadas
participativamente antes da implantação.

Nesse caso específico, a escola é o ponto
de referência do território local para as

investigações, espaço privilegiado para a
consolidação das pesquisas e diálogos
envolvendo a comunidade e equipe da
saúde. Esses inventários intersetoriais
(educação e saúde) funcionam como par-
te de uma tecnologia social que permite
a identificação das possibilidades existen-
tes nos territórios locais.

Os inventários dos equipamentos e servi-
ços públicos promovem o reconhecimen-
to, o mapeamento das possibilidades e
apropriações dos espaços locais pela co-
munidade. A ocupação desses espaços
para atividades diferenciadas, tais como a
educação em suas interfaces com a saúde,
pode ser um meio eficiente de promover
o protagonismo e a vida saudável.

O protagonismo de uma população que
busca a qualificação da oferta dos servi-
ços públicos ocorre na escola, nos mu-
ros, nas praças, parques, ruas, espaços
culturais, museus, clubes e em espaços
comerciais abertos pelos seus proprietá-
rios para atender demandas sociais. As
técnicas de pesquisa-planejamento apre-
sentadas a seguir foram elaboradas a par-
tir dos conhecimentos da geografia (es-
tudos do meio), do planejamento urba-
no (leitura ambiental) e dos instrumen-
tos de mobilização e pactuação de pro-
postas sociais. As estruturas apresenta-
das são bases para a consolidação dos
dados e do encaminhamento de propos-
tas coletivas.

A elaboração da Agenda Educação
e Saúde pretende originar uma
proposta escolar construída por
muitas mãos, resguardando as
percepções sociais, expressões
de necessidade e vontade da po-
pulação envolvida.

IdentifIdentifIdentifIdentifIdentificando as trilhas de Educação e Saúde:icando as trilhas de Educação e Saúde:icando as trilhas de Educação e Saúde:icando as trilhas de Educação e Saúde:icando as trilhas de Educação e Saúde:

PlanejamentPlanejamentPlanejamentPlanejamentPlanejamento paro paro paro paro participativticipativticipativticipativticipativooooo
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PASSO 1 - Reconhecimentos do
território: Sensibilização e mobili-
zação da comunidade

PASSO 2 - O traçado dos mapas:
Leituras da realidade local

PASSO 3 - As trajetórias de reco-
nhecimento: Pactos para uma
Agenda de Educação e Saúde

O protagonismo local da educação e da
saúde prevê a integração da perspectiva
dos professores, dos estudantes, dos pais
e de representantes da sociedade civil em
planejamentos integrados. Nesse tipo de
planejamento, mais facilmente criam-se as
referências para o acompanhamento dos
resultados em função do interesse coleti-
vo de ver cumpridas as metas pactuadas.

A expectativa dessa Agenda é preparar a
comunidade escolar para o desenvolvi-
mento de ações que envolvam educação
e saúde,  e com a elaboração de propos-
tas participativas e representativas visan-
do à melhoria da vida em sociedade.

Nesse sentido, a iniciativa é um aprendi-
zado de cidadania, que pode ter início no
âmbito da educação e da saúde, mas que
também tem como ideal estender-se para
outras áreas, tais como assistência social,
cultura, esporte e lazer, consolidando a
participação e o protagonismo locais. A
formação de profissionais e de cidadãos
capazes de assumir a gestão cotidiana dos
seus destinos é meta ambiciosa e que es-
timula o aperfeiçoamento das políticas.

O desafio de mobilizar coletivos e arti-
cular redes sociais com instrumentos
como este é uma estratégia para garantir
a integração da comunidade escolar ao
tema, fazendo  das escolas pontos de pro-
moção permanente da educação e da saú-
de. Operações que conciliam razão e sen-
sibilidade garantem conhecimento e re-
conhecimento, identificação e pertenci-
mento, diagnóstico e formulação de pro-
postas, práticas que consolidam uma so-
ciedade ativa e responsável pelos seus
caminhos.

Apresentamos, a seguir, uma visão geral
do percurso proposto por esta metodo-
logia e um passo a passo detalhado para
elaboração da Agenda de Educação e
Saúde, dividido nas seguintes  fases inte-
gradas:
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FluxFluxFluxFluxFluxo de Implementaçãoo de Implementaçãoo de Implementaçãoo de Implementaçãoo de Implementação
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Os passos da trilha de Educação e Saúde:Os passos da trilha de Educação e Saúde:Os passos da trilha de Educação e Saúde:Os passos da trilha de Educação e Saúde:Os passos da trilha de Educação e Saúde:

visão geral do pervisão geral do pervisão geral do pervisão geral do pervisão geral do percurcurcurcurcursososososo

Quem somos?

O que realizamos
em nossa escola para
garantir a saúde da
comunidade?

O que desejamos fazer?

2 - Bases de apoio

são elementos

fundamentais que

compõem os

alicerces do

desenvolvimento

integral da criança

e do jovem. São

recursos familiares

e comunitários que

promovem a

educação, além de

lhes oferecer

segurança física e

emocional. Estes

recursos podem

ser formais -

creches, escolas,

oportunidades

recreativas,

programas de

saúde; e informais

- a família nuclear

e estendida de

afinidades,

disponíveis na

própria

comunidade.

(Instituto

Promundo, 2006).

Um território é composto de pessoas,
seus deslocamentos, ocupações e expec-
tativas e de espaços públicos e privados,
que chamamos de infra-estrutura conso-
lidada na interação das relações sociais.

Identificar e compreender as relações da
sociedade e do seu meio são as práticas a
serem desempenhadas nas duas primei-
ras fases da nossa expedição. Vale relem-
brar que o foco dessas observações são
as áreas próximas das escolas vinculadas
ao PSE e os caminhos que podem apro-
ximá-las das unidades de saúde e de ou-
tros espaços capazes de promover hábi-
tos saudáveis.

O reconhecimento desses territórios é
uma forma de analisarmos as possibili-
dades e limitações de cada localidade,
considerando suas especificidades. Suge-
rimos, a seguir, alguns passos fundamen-
tais para essa expedição de reconheci-
mento dos territórios.

Nosso primeiro passo na trilha é a or-
ganização dos coletivos que assumi-
rão a tarefa de criar e gerenciar o planeja-
mento local das ações do PSE. A escola,
como um dos “marcos de referência” do
PSE, é responsável pela convocação e in-
tegração do grupo “educação e saúde”,
promovendo espaços para os diálogos.

Como parte das atividades preparatórias
para a continuidade da expedição, os
componentes do grupo fazem a identifi-
cação das “bases de apoio sociais, famili-
ares e comunitárias”2  que podem auxi-
liá-los. São elas: as organizações, associ-
ações e lideranças comunitárias e as ini-
ciativas já existentes de políticas públicas
(programas e projetos) desenvolvidas no
âmbito integrado da saúde e da educação.

Os questionamentos abaixo podem servir de guia para constituir o
grupo inicial da expedição de reconhecimento:

Quem participará da iniciativa?

Quando serão as reuniões?

Quais os locais que podem servir de sede das reuniões?

Quem se responsabilizará pela consolidação dos relatórios das atividades?
(Cada eixo de ação poderia ter um formulário e um responsável?)

Nossos questionamentos:
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Atuação do PSE

1) Avaliação Clínica e Psicossocial

• Atualização do Calendário Vacinal

• Detecção Precoce da Hipertensão
Arterial Sistêmica

• Avaliação Oftalmológica

• Avaliação Auditiva

• Avaliação Nutricional

• Avaliação da Saúde Bucal

2) Ações de Promoção da Saúde e
Prevenção de doenças e agravos

• Promoção da Alimentação Sau-
dável

• Promoção da atividade física

• Educação para a saúde sexual e
reprodutiva

• Prevenção ao uso do álcool, taba-
co e outras drogas

• Promoção da Cultura de Paz e pre-
venção das violências e acidentes

3) Educação permanente e capacita-
ção de profissionais da Educação
e da Saúde e de Jovens para o Pro-
grama Saúde na Escola (PSE)

4) Monitoramento e avaliação da saú-

de dos estudantes

• Secretaria de Educação

• Secretaria de Saúde

• Secretaria de Assistência Social

• Secretaria de Cultura

• Unidades de Saúde

Potenciais parceiros:

Quem mais poderia estar conosco?

• Saúde da Família

• Comunidade escolar

• Lideranças comunitárias

• Associações de pais e mestres

• Associações de jovens

Após a definição dos participantes de um
coletivo como esse, que terá objetivos
comuns, são estruturadas as regras de
gestão do grupo: acordos de convivên-
cia, agenda dos encontros, identificação
das atividades e responsabilidades de cada
participante.

Definidas a equipe e as regras de ges-
tão, o grupo se encontra para identifi-

car as principais necessidades e carên-
cias no âmbito da saúde enfrentadas
pela comunidade.  Os objetivos descri-
tos no documento base do Programa
Saúde na Escola (PSE) podem servir
de apoio para começar esse mapeamen-
to e ajudar na identificação das áreas
de atuação que mais exigirão esforço
na localidade.
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Sensibilizar, mobilizar e integrar o grupo de

trabalho em prol de um objetivo comum

em torno da saúde e do bem-estar da

comunidade é o primeiro desafio.

Garantir a organização das informações e

identificar as necessidades sociais é o

segundo.

Acompanhar as ações previstas na Agenda

e colaborar para garantir a qualidade dos

feitos.

Revisando os passos principais

A Agenda de Educação e Saúde é elaborada a partir de um
inventário participativo, integrando a comunidade escolar, a equipe
da saúde e outros setores da sociedade interessados na temática.

Os desafios para compor uma boa Agenda são grandes!

1

2

3

É bom lembrar que o pacto inicial que
o grupo integrado por essa convocató-
ria faz é o de participar ativamente da
construção de uma Agenda de Educa-
ção e Saúde, um documento que será
coletivo e que representará as necessi-
dades específicas e as demandas da co-
munidade. Esse tipo de construção é
resultado das investigações realiza-
das nos territórios locais, inven-
tário participativo e representa o
nosso segundo passo da trilha.

O terceiro passo da expedição dá for-
ma para as pesquisas, diálogos e acor-
dos firmados na comunidade, em um
documento que será a primeira Agenda
de Educação e Saúde, construída cole-
tivamente. E esse momento só será con-
cluído com a implementação e o
acompanhamento das propostas.

O monitoramento do processo como um
todo e da repercussão das ações é funda-
mental para evitar desvios da proposta
inicial. Chama-se esse conjunto de “acor-
dos” e “ações” de planejamento e
gestão participativa.

Apresentamos, a seguir, o passo a passo
da nossa trilha, um modelo básico de pla-
nejamento que poderá ser útil para guiar
os expedicionários. Esses registros de
procedimentos e acordos firmados pelo
grupo precisam mostrar um “quadro ge-
ral” do andamento da criação da Agen-
da de Educação e Saúde, definindo eta-
pas, prazos, recursos, divisão das tarefas
e formas de recuperação dos possíveis
atrasos.

Os pactos coletivos registrados auxiliam
na integração dos envolvidos e na conso-
lidação do fortalecimento dos coletivos.
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A partir de agora, em cada passo da trilha encontraremos indicações
objetivas que estimularão os grupos a organizar suas experiências de
forma coletiva. As ferramentas de registro, organização e apresentação
dos resultados garantirão o acompanhamento do que está sendo reali-
zado. Boa jornada!

Passo a passo de trilhas locais

de educação e saúde

Reconhecimentos do território:

Sensibilização e mobilização da comunidade

PASSO 1

“Mobilizar é convocar vontades para
atuar na busca de um propósito

comum, sob uma interpretação e
um sentido também

compartilhados.
Mobilizar, então, é, antes de tudo,

um ato de liberdade.
É também um ato de paixão e de

precisão. Não se convoca para
qualquer coisa vaga

e não se faz de maneira isolada,
mas sim compartilhada.
Sendo assim, é também

um ato de comunicação.”
Bernardo Toro

4444444444

O início de qualquer processo de cons-
trução coletiva é a “convocação das von-
tades” e a partilha de informações entre
um grupo de pessoas movidas por um

objetivo comum. Nesse caso, será a di-
vulgação de informações sobre o PSE e
suas áreas de atuação na saúde integral
no âmbito das escolas.
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Ações para desenvolver:

• Convocar os diferentes seg-
mentos da comunidade, garan-
tindo a participação de professores,
técnicos-administrativos, pais e estu-
dantes, equipe da saúde e demais se-
tores da sociedade em ações de pro-
moção de educação e saúde integral;

• Identificar os parceiros e suas
potencialidades, promovendo a in-
tersetorialidade e a representatividade;

• Promover o diálogo e o inter-
câmbio da comunidade escolar com
profissionais da saúde e de diferentes
setores, organizações e associações,
proporcionando a troca de experiên-
cias e de metodologias de trabalho;

• Incentivar o protagonismo e as
parcerias, assegurando meios para
o fortalecimento das iniciativas da co-
munidade escolar e participação em
todas as fases do planejamento, im-
plantação e gestão dos projetos de in-
teresse social;

• Estimular a criação e obter
apoio dos meios de comunica-
ção locais, criar e estimular a atua-
ção de jornais, rádios e blogs/sites es-
colares que podem estimular o inter-
câmbio de informações sobre saúde e
educação, além de garantir acesso a in-
formação e a qualificação dos debates
sobre a temática em parceria com veí-
culos de comunicação local.

Dinâmica
Sugere-se que, para as atividades
previstas nesta primeira fase, sejam
realizadas no mínimo três reuniões.

1ª  reunião: O grupo se apresenta e
conjuntamente são identificadas po-
tencialidades.

2ª reunião: Inicialmente, é realiza-
da uma leitura coletiva dos textos
de referência do PSE e dos instru-
mentos de apoio para consolidação
do planejamento e são exercitados
os princípios da organização e for-
mulação de acordos coletivos com
a divisão das atividades.

3ª reunião: São apresentadas as
ações desenvolvidas, reavaliadas as
orientações do grupo e elaborada a
síntese para apresentação das pro-
postas na Reunião Comunitária.

Definido o grupo responsável pela ela-
boração da Agenda de Educação e Saú-
de, as ideias começam a ser debatidas e
registradas. Sugere-se a divisão das ativi-
dades a serem realizadas em quatro
subgrupos:

(Esclarecimento sobre as atribuições pro-
postas para estes subgrupos - Anexo A)

a) comunicação

b) mobilização

c) técnica

d) executiva

O registro e a revisão periódica de todos
os acordos, atribuições, identificação dos
potenciais parceiros dos subgrupos são
fundamentais para garantir o acompa-
nhamento do processo.
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2. Cada nova reunião é iniciada com a
revisão coletiva da agenda (os responsá-
veis por cada ação relatam suas práticas,
verificando o que foi cumprido e o que
ficou pendente).

3. No final de cada reunião, uma nova
agenda é montada com os compromis-
sos pendentes/repactuados (grifados em
destaque, pois serão alvo de maior acom-
panhamento) e firmam-se os novos com-
promissos.

Essa agenda de compromissos do
planejamento é monitorada pelo
coordenador, e cada participante
terá uma cópia para si, com o obje-
tivo de automonitorar e acompa-
nhar o conjunto das atividades. As-
sim, não se perde o processo e a
noção do todo que  constitui a ação
coletiva.

Dicas

É fundamental:

• Definir o responsável pela consolidação e revisão constante da planilha.

• Elaborar ata simplificada de todas as reuniões, narrando os pactos/enca-
minhamentos/prazos.

Assunto /

problema
Responsável

Ação /

resposta

Resposta /

problemas que

dificultam a

resposta

Observação:

novas datas,

mudança nos

planos

Lembrem-se: Agregamos, no final do texto, outras ferramentas de apoio

para essa fase do Planejamento - Anexo A.

A seguir, apresentamos uma estrutura básica com o objetivo de auxiliar os Coletivos
a consolidar as suas trilhas no cotidiano:

1. Ao final de cada reunião, uma agenda em formato de planilha é montada para
orientar os participantes do grupo de trabalho:
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Ações para desenvolver:

• Consolidar grupo de trabalho
e dividir as responsabilidades;

• Mapear as redes locais de edu-
cação e saúde, garantindo a com-
preensão das especificidades da loca-
lidade onde está inserida a escola e as
diferenças/aproximações entre os se-
tores educação e saúde (equipamen-
tos, serviços e condições gerais de
atendimento);

• Identificar os projetos desen-
volvidos pelas escolas que
mantenham a interface educa-
ção e saúde, estimulando a va-
lorização das iniciativas prévias, a con-
tinuidade das ações sempre que pos-
sível e o intercâmbio de experiências;

PlanejamentPlanejamentPlanejamentPlanejamentPlanejamento e Ino e Ino e Ino e Ino e Invvvvventário parentário parentário parentário parentário participativticipativticipativticipativticipativooooo

Dinâmica
Sugere-se que para as atividades
previstas na segunda fase sejam re-
alizadas no mínimo duas reuniões:

1ª reunião: Repassados os objetivos
e as atividades realizadas, são divi-
das as tarefas seguindo os questio-
namentos propostos na ferramen-
ta 2 - Anexo B.

2ª reunião: Revisão e apresentação
coletiva dos resultados das pesqui-
sas e exercícios de pactuação das
propostas preliminares formuladas
pelo grupo.

O traçado dos mapas:

Leituras da realidade local

PASSO 2

Planejar é uma ação racional que direciona esforços em uma determi-

nada direção. O planejamento participativo é a expressão dos objetivos,

metas, ações e prazos para realizar algo de interesse coletivo. O Inven-
tário participativo de um território comunitário é uma espécie de levan-

tamento dos equipamentos, bens, serviços e atividades desenvolvidas

localmente. Essas duas ações (planejar e inventariar) são fundamentais

para consolidar os conhecimentos sobre os territórios que oferecerão as

bases para a elaboração de propostas de melhoria.

• Iniciar o processo de inserção
da temática educação e saúde
no Projeto Político-Pedagógico
e no Currículo Escolar;

• Estabelecer as regras e organi-
zar a Escola para as atividades
de atendimento clínico e psi-
cossocial, avaliação nutricio-
nal e avaliação da saúde bucal.
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 Saúde
• Qual a infra-estrutura básica e que serviços de saúde são oferecidos nas

proximidades da escola?

• Quais os programas de saúde que se destacam na localidade?

• Existem ações integradas de promoção da Saúde e da Educação na locali-
dade? Quais?

• Quais as principais doenças e problemas que atingem a comunidade?

• Onde estão as áreas de risco de doenças?

• Há problemas de saneamento básico?

• Qual a abrangência e a qualidade do abastecimento de água?

• Quais são as áreas mais carentes de infra-estrutura?

Educação
• Qual a infra-estrutura básica que a escola possui?

• Quais os programas de educação que se destacam no município?

• Há dificuldades de acesso à escola? Se sim, quais as principais necessidades?

• Quais os principais problemas que ocorrem próximo às escolas?

• A comunidade está integrada ao cotidiano da escola? Que iniciativas são
realizadas?

Lazer e Cultura
• Quais são e onde se localizam os espaços e equipamentos de lazer (centro

comunitário, quadras poliesportivas, praças, museu, feiras, teatros, cinema etc)?

• Quais os equipamentos públicos comunitários disponíveis (biblioteca,
templos etc)?

• Quais os equipamentos privados passíveis de admitir uma parceria para usos
de interesse social (clubes, bares, restaurantes, etc)?

Planejar e registrarPlanejar e registrarPlanejar e registrarPlanejar e registrarPlanejar e registrar
Questões básicas para diagnóstico da promoção da Saúde e da Educação

Lembrem-se: Agregamos, no final do texto, outras ferramentas de apoio para essa fase de

Pesquisas e  Planejamento - Anexo B.

Na seqüência, deixamos o primeiro “Instrumento de Precisão 1” – Anexo C, para

que as informações e acordos sejam ordenados em um único documento.

Nossos questionamentos

Nossos questionamentos

Nossos questionamentos
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Estamos quase chegando ao último pas-
so da expedição. A dinâmica dessa fase é
realizada a partir de reuniões com dife-
rentes setores da comunidade para ele-
ger propostas de ação.

A partir das demandas sociais, são ne-
cessários debates e votações públicas que
estabeleçam a seleção, a hierarquização e
os pactos em torno das propostas. Nes-
sa “listagem” de demandas, identificam-
se as propostas de acordo com o grau de
prioridade e formulam-se estratégias e
metas que posteriormente são expressas
no Plano de Ação.

As trajetórias de reconhecimento: Pactos para

uma Agenda de Educação e Saúde

 PASSO 3

Os pactos em torno de interesses coletivos são firmados em reu-

niões comunitárias, nas quais o público envolvido negocia as di-

vergências e busca uma proposta conjunta que atenda os dife-

rentes segmentos sociais.

Ações para desenvolver:

• Organizar a apresentação pú-
blica do inventário: Adaptar as in-
formações descritas no inventário para
apresentação pública, escolher, dentre
os componentes do grupo, um respon-
sável para realizar a exposição e eleger
duas pessoas para auxiliar na media-
ção dos diálogos (novas propostas e
hierarquização das prioridades);

• Convocar para a reunião co-
munitária: Buscar o apoio dos
meios de comunicação e de lideran-
ças comunitárias para divulgação (ga-
rantindo a participação de diferentes
setores sociais);

• Conduzir à dinâmica da reu-
nião comunitária: Garantir que
as informações necessárias para par-
ticipação coletiva estejam disponí-
veis, que os distintos setores sejam
representados e que a condução das
reuniões conceda espaço para todos
que quiserem se expressar;

• Criar instrumentos para mo-
nitorar a implantação das pro-
postas: Estabelecer critérios para o
acompanhamento das ações de edu-
cação e saúde do PSE no território
local.
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Palavras adicionais – Acompa-
nhar é preciso

As duas primeiras ações indicadas
aqui, como integrantes do Passo 3, es-
tão diretamente vinculadas com o que
já foi produzido pelo grupo anterior-
mente (Passos 1 e 2).

Os Coletivos poderão mostrar, assim,
os reconhecimentos dos territórios
que vinham realizando para a comu-
nidade local.

É a hora de receber “novos expedici-
onários”: na reunião comunitária, es-
cola e unidades de saúde abrem seus
espaços para os diálogos ampliados,
buscando a revisão democrática das
propostas e sua representatividade
social.

A forma de condução dessas reuniões é importante para garantir o

bom andamento do processo participativo. Todos os presentes de-

vem sentir-se à vontade para falar, expressar opiniões favoráveis ou

contrárias ao que está sendo proposto e ser valorizados. Destacam-

se algumas questões técnicas que o grupo que convoca a reunião

deverá resolver previamente: as formas de votação, o tempo das

intervenções, mediadores e sistematização das propostas.

Lembrem-se:

Essa etapa tam-
bém conta com
ferramentas de
apoio para Hie-
rarquização das
Propostas - Ane-
xo D.

No Anexo E,
deixamos o se-
gundo “Instru-
mento de Preci-
são 2”, para
que tudo que
foi realizado co-
l e t i v a m e n t e
possa ser regis-
trado de modo
ordenado. As-
sim, se origina-
rá a primeira
Agenda de Edu-
cação e Saúde
de cada um
dos coletivos
locais como um
material produ-
zido na Escola,
com a ajuda de
todos os envol-
vidos.

Dinâmica
Sugere-se que, para as atividades
previstas na terceira fase, sejam re-
alizadas no mínimo três reuniões:

1ª reunião: Preparação e desenvol-
vimento de estratégias para convo-
catória pública da comunidade (Reu-
nião Comunitária), apresentação das
propostas e exercícios de acordo e
pactuação do coletivo que realizou o
inventário, síntese e definição dos re-
presentantes para condução da Reu-
nião Comunitária.

2ª reunião: Reunião Comunitária: plu-
ral e aberta a todas as contribuições
dos presentes.

3ª reunião: Aprovação coletiva do Pla-
no de Ação (propostas e monitora-
mento), definição dos representantes
para a fase de acompanhamento.
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A pesquisa para elaboração da Agenda de
Educação e Saúde combina a utilização das
bases de dados existentes e a confecção de
alguns materiais próprios. A primeira fonte
de pesquisa para composição em uma dada
localidade são os documentos do PSE (dis-
poníveis em: www.saude.gov.br/pse e
www.mec.gov.br/pse) e do Projeto Munici-
pal que destinou os recursos para as ações
intersetoriais de educação e saúde.

Outro instrumento da gestão municipal
que poderá contribuir para essa compre-
ensão da infra-estrutura dos territórios
são os Planos Diretores de Ordenamen-
to Territorial (obrigatórios em todos os
municípios brasileiros com mais de 20 mil
habitantes). Normalmente, os Planos Di-
retores são estudos minuciosos que agre-
gam mapas e detalhamento abrangente
dos usos e ocupações do solo, com se-
ções específicas para as questões de edu-
cação e saúde.

A organização das informações é im-
prescindível para garantir a participação
consciente. Os mapas e fotografias au-
xiliam na visualização da territorialida-
de, permitindo que as pessoas compre-
endam o que é exposto e auxiliando na
identificação das necessidades de ampli-
ação ou articulação das redes de servi-
ços públicos.

Além da disponibilidade de dados ofe-
recidos pelos sites indicados no quadro
da página seguinte, os grupos de traba-
lho do PSE podem encontrar informa-
ções importantes para consolidar um di-
agnóstico qualificado e um panorama
completo da rede de saúde e educação
nas Secretarias Municipais de Educação
e Saúde.

• Secretaria de Educação: dados sobre
o número de escolas, alunos e profes-
sores; níveis do ensino e localização
das escolas. Os mapas de distribuição
das escolas e creches nos municípios
são reveladores da estrutura e forne-
cimento de serviços.

• Secretaria de Saúde: cadastro de saú-
de e informações das equipes e servi-
ços de atenção à saúde; áreas de atua-
ção dos Agentes Comunitários (loca-
lização dos postos e demais unidades,
saneamento básico, condições de mo-
radia).

• Os mapas dos equipamentos públicos
e comunitários são de suma relevân-
cia para identificação da rede e, em
alguns casos específicos, em função
do perfil epidêmico, esse quadro é
complementado com outros do sane-
amento e abastecimento de água.

Algumas palavras sobre a

pesquisa e sistematização

dos dados
5555555555
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Bases de dados para
consultas e montagem da
Agenda de Educação e Saúde

IBGE – www.ibge.gov.br

IPEA – www.ipea.gov.br

Ministério da Educação – www.mec.gov.br

Ministério da Saúde – www.saude.gov.br

Ministério do Exército – www.exercito.gov.br

Ministério do Meio Ambiente – www.mma.gov.br

Portal Municipal – www.portalmunicipal.org.br

Instrumentos de Apoio para os
registros da experiência

Cada um dos envolvidos nas atividades
do PSE poderá criar um Diário de Ex-
pedição, caderno utilizado para registrar
as observações do que viu e vivenciou
durante a realização das atividades.
Composto de textos pessoais, colagens,
informações obtidas de outras pessoas,
compromissos, fotografias e tudo mais
que puder ajudar a quem escreveu a re-
constituir o que viveu, o Diário de Ex-
pedição pode contar histórias e construir
algumas conclusões do seu autor sobre
o que experimentou em situações espe-
cíficas. Portanto, é mais que uma agen-
da com anotações rápidas de compro-
missos. Chamamos de Diário de Expe-
dição porque planejar e executar uma
ação de caráter social é como uma via-
gem que transforma o cotidiano, abrin-
do outras rotas e recriando trilhas pelos
territórios próximos às escolas com co-
nhecimento-ação.
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O qO qO qO qO que comue comue comue comue compõe o Diário põe o Diário põe o Diário põe o Diário põe o Diário dedededede

Expedição Expedição Expedição Expedição Expedição do PSE:do PSE:do PSE:do PSE:do PSE:

Textos, fotos, registro das reuni-

ões, pesquisas de reconheci-

mento/mapeamento do territó-

rio municipal, atividades e prá-

ticas pedagógicas realizadas,

relatos pessoais dos diversos

atores envolvidos.

Para ajudar no desenho dos mapas, são
úteis algumas “ferramentas” e “instru-
mentos de precisão”. Formulários e Su-
mários podem ser úteis para elaboração
do planejamento das atividades, coleta de
informações, estruturação e apresentação
do que foi reunido nas pesquisas de ma-
peamento, fichas para composição das
propostas, hierarquização e pactuação das
propostas de ação. Por isso foram cria-
dos os Anexos que chamamos de “Fer-
ramentas” e “Instrumentos de Precisão”.
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Chegamos ao fim dessa expedição pe-
los territórios escolares. Esperamos
que esta Cartilha venha a ser útil para
a elaboração do inventário e a apre-
sentação de propostas e ações inte-
gradas de comunicação e saúde.

Professores, gestores, técnico-adminis-
trativos e estudantes, com o apoio da
comunidade ampliada, têm melhores
condições de desenvolver sua Agenda
de Educação e Saúde. O Ministério da
Educação e o Ministério da Saúde estão
disponíveis para a necessária orientação
técnica e pretendem manter, por meio
do sítio do Programa Saúde na Escola,
um arquivo permanente das propostas
e os critérios utilizados para hierarqui-
zação, atas, indicadores para o acom-

Considerações finais

panhamento, monitoramento e avali-
ação da política.

Sempre haverá territórios próximos e dis-
tantes por conhecer. Se pensarmos bem,
além das questões físicas e institucionais
dos territórios de que nos aproximamos
para desenvolver a Agenda de Educação
e Saúde do PSE, expedicionamos por
“mundos” bem diferentes, são territóri-
os que mantêm  características originais
e se oferecem para olhares distintos, ava-
liações permanentes e transformações.

Esperamos que a leitura e o uso deste
material sejam uma experiência valiosa
para todos e que novas possibilidades so-
ciais sejam construídas participativamen-
te, para garantir a consolidação de uma
comunidade com maior qualidade de vida.

6666666666
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ANEXO A – PASSO 1

Ferramenta 1 – Registros da criação do grupo e planejamento coletivo

Nome do integrante Formação Cargo técnico

Identificação da equipe executora

Identificação da equipe de coordenação

Município/Escola

Recorte da
Agenda de
Educação e
Saúde

Equipe de
coordenação

Equipe executora
(responsável e
grupo)
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Definição dos eixos de atividades –
subgrupos de trabalho

Eixos

Subgrupos Metas a serem definidas e os responsáveis

Comunicação

Mobilização

Quais são os meios de comunicação disponíveis (jornais, rádios, etc)?

Como divulgar as atividades escolares na localidade onde está inserida
a instituição de ensino?

Que tipo de material didático ou informativo seria mais adequado para
a realidade local?

Que possíveis parceiros da equipe de comunicação podem contribuir
para a divulgação?

Quais os possíveis parceiros (lideranças comunitárias, professores,
lideranças religiosas) para estimular a mobilização escolar?

Como promover a participação de membros da comunidade escolar
que residam em locais distantes das instituições de ensino, incluindo
as escolas das zonas rurais?

Como e quando dialogar com representantes de coletivos (grêmios
estudantis, grupos culturais, etc) que se reúnem na escola?

Quais os membros da equipe técnica que possuem informações em
sites especializados (Datasus, MEC, etc)?

Quem será o responsável pela coleta preliminar dos dados para
composição do inventário participativo? (sugere-se a composição de
uma equipe com representantes de toda a comunidade escolar)

Quais os tipos de atividades que possibilitam o fluxo de informações
existentes nas Secretarias Municipais para a coordenação da Agenda
de Educação e Saúde?

Quais ações podem ser realizadas para estimular a participação da
comunidade escolar?

Técnica

Executiva
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Composição e atribuições
da equipe coordenadora

Metas a serem definidas e responsáveis

(modelo para preenchimento do grupo local)
Eixos

Subgrupos

Comunicação

Mobilização

Técnica

Executiva

Metas a serem definidas e responsáveis

(modelo para preenchimento do grupo local)
Eixos

Subgrupos

Comunicação

Mobilização

Técnica

Executiva

Composição e atribuições
da equipe executora
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Articulação
envolvimento da comunidade

Associações

 Saúde

 Educação

Conselhos

 Direitos da Criança
e do Adolescente

 Tutelar

 Assistência Social

 Saúde

Entidades religiosas

Entidades N.º de representantesLocalidade

Etapas Atividades Prazos Responsáveis

Definição das formas de sistematização
dos dados  e informações coletadas
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ANEXO B – PASSO 2

Ferramenta 2 – Modelo de Inventário participativo – Agenda de Educação e Saúde

Identificação da equipe de coordenação

Município/Escola

Recorte da Agenda de
Educação e Saúde

Equipe de coordenação

Equipe executora
(responsável e grupo)

Mapeamento inicial das fontes de
informação a serem consultadas

Fonte

Projeto Municipal PSE

Planos Diretores Municipais

Banco de dados e documentos
Secretaria Municipal de Saúde

Banco de dados e documentos
Secretaria Municipal de Educação

Datasus

MEC

Acesso/Reprodução/Responsável
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 Mapa da infra-estrutura e dos ser Mapa da infra-estrutura e dos ser Mapa da infra-estrutura e dos ser Mapa da infra-estrutura e dos ser Mapa da infra-estrutura e dos serviços locaisviços locaisviços locaisviços locaisviços locais

(Escola, Posto de Saúde, Hospital, Áreas de Lazer, Praças, Ruas mais
importantes, Postos Policiais, etc...)

O mapa abaixo é apenas uma ilustração de um dos mapas que compõem
um Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT. O conjunto de
mapas desses Planos é uma ótima fonte de informações sobre a sua
localidade que qualquer cidadão pode consultar.

Será que sua localidade possui esse tipo de Plano?

Informe-se na Prefeitura e complete as observações que seu grupo
conseguiu fazer andando pelo local.

Exemplo: Mapa de equipamentos e serviços locais.
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SíntSíntSíntSíntSíntese intese intese intese intese intererererersesesesesetttttorialidade – Educação e Saúdeorialidade – Educação e Saúdeorialidade – Educação e Saúdeorialidade – Educação e Saúdeorialidade – Educação e Saúde

É importante que os grupos preencham os quadros com respostas às
seguintes questões:

IIIIIdentifdentifdentifdentifdentificação das ações desenicação das ações desenicação das ações desenicação das ações desenicação das ações desenvvvvvolvidas e em curolvidas e em curolvidas e em curolvidas e em curolvidas e em curso noso noso noso noso no

ttttterritório local (educação e suas interritório local (educação e suas interritório local (educação e suas interritório local (educação e suas interritório local (educação e suas interererererfaces com a saúde)faces com a saúde)faces com a saúde)faces com a saúde)faces com a saúde)

• Quais os planos, programas e projetos governamentais que já foram

desenvolvidos no âmbito local?

• Quais ainda estão em desenvolvimento?

• Que outras iniciativas (não-governamentais) estão sendo desenvolvidas?

Quem as promove?

Temas preliminares
discutidos nas reuniões

Necessidades registradas

Potencialidades apontadas

Conflitos de interesses

Propostas preliminares

Possibilidades Problemas
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Quadro síntese das ações e metas

Área de atuação no PSE: (Propósitos p. 8)

Proposta Atividades Prazo Responsável Recursos

necessários
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Organizar o que foi produzido para apresentar coletivamente é importante para garantir-
mos que todos tenham acesso às informações e, assim, possam tomar parte no processo
decisório das propostas e alternativas. Os itens listados a seguir provavelmente já foram
todos elaborados nas atividades orientadas das duas fases iniciais.

ANEXO C – Instrumento de Precisão 1

Ferramenta 2 – Modelo de Inventário participativo – Agenda de Educação e Saúde

Sugestão de Sumário

a) Definição da equipe de coordenação e da equipe executora em sua

escola

b) Definição dos eixos de atividades com a indicação de subgrupos de

trabalho

c) Definição de rotina, composição e atribuições do núcleo coordenador

d) Definição das formas de sistematização dos dados e informações

coletadas (etapas, atividades, cronograma das etapas e prazos)

e) Inventário participativo – Agenda de Educação e Saúde

f) Identificação da equipe de coordenação

g) Mapeamento inicial das fontes de informação a serem consultadas

h) Questões básicas para composição do inventário

Saúde

Educação

Lazer e Cultura

i) Mapa dos equipamentos e serviços locais

j) Síntese intersetorialidade – Educação e Saúde

k) Identificação das ações desenvolvidas e em curso no território local

(educação e suas interfaces com a saúde)

l) Quadro síntese das ações e metas

Relatório do Reconhecimento dos Territórios, Planejamento e Inventário
(integração dos passos 1 e 2)
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ANEXO D – PASSO 3

Ferramenta 3 – Dos registros aos pactos e hierarquizações

1. Registrar a proposta e o nome do autor e sua representação.

Exemplo:

Proposta:

Autor:

Representação:

Utilização mensal do pátio da escola para realização das
reuniões comunitárias. Promover debates sobre
educação em saúde.

Sr. Manoel Duarte

Líder comunitário – representante da associação de
bairro

Normalmente, os diálogos realizados ao
longo do processo de elaboração da
Agenda de Educação e Saúde desenca-
deiam diversas propostas. Muitas delas
são formuladas e sistematizadas a partir
da leitura comunitária apresentada pelo
grupo de trabalho.
Novas ideias podem surgir até a etapa fi-
nal, quando segmentos diversos da co-
munidade são convidados a participar da
reunião de consolidação final do Plano.
Nessa ocasião, é importante organizar
as iniciativas em um quadro geral e de-
bater com a comunidade escolar, com a
equipe da saúde e com outros segmen-
tos da sociedade os objetivos das ações

previstas pelo PSE, dividindo as ações
em duas colunas: necessidades e propos-
tas.
Quanto mais diversificado e numeroso
o quadro das propostas, mais difícil é se-
lecionar aquelas que serão aceitas como
metas do Plano. Torna-se fundamental
que o coletivo estabeleça previamente os
critérios para essa seleção e para a hie-
rarquização das prioridades.
Abaixo, são sugeridos alguns critérios
para auxiliar na seleção das propostas e
na definição de prioridades pelo grupo a
partir da hierarquização das propostas.
As diretrizes surgem a partir do agrupa-
mento dos critérios abaixo.

2. Seleção e hierarquização das propostas

1. Atende as necessidades específicas do microterritório municipal (relação direta com o inventário
participativo)

2. Está fundamentada nas áreas de atuação do PSE (p.11)

3. Gera impactos positivos na identificação e cura de problemas manifestos

4.  Gera impactos positivos para prevenção de doenças e mudanças de hábitos nocivos

5. Auxilia na divulgação dos hábitos saudáveis da comunidade

6. Promove a participação da comunidade e protagonismo juvenil

7. Auxilia na iniciativa do processo de formação específica de profissionais para atuar no PSE

8. Possibilita a integração com o Projeto Político-Pedagógico da escola

9. Número de pessoas beneficiadas

10. Viabilidade técnica, recursos humanos e financeiros

3. Critérios/Diretrizes
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Proposta

Criar espaço permanente para

reuniões com as merendeiras e

famílias sobre a produção da

alimentação saudável

Diretriz 2

A Promoção da alimentação saudável

está prevista pelo PSE nas Ações de

Promoção da Saúde e Prevenção de

doenças e agravos

Também está associada às diretrizes 1,

3, 4, 5 e 7 (a comunidade enfrenta sérios

problemas de obesidade, que têm

atingido as crianças)

4. Elaboração de diretrizes baseadas nas propostas

Exemplo:
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Sugestão de Sumário

a) Introdução (texto de 16 linhas com síntese do histórico do desen-

volvimento da Agenda de Educação e Saúde, setores sociais dos

representantes envolvidos, número de participantes, etc)

b) Identificação dos territórios (texto com quinze linhas apresentan-

do a equipe de coordenação/execução, caracterização geral do

território físico-social)

c) Mapa dos equipamentos e serviços locais (lista com pelo menos

cinco espaços existentes nas proximidades da escola)

d) Construindo propostas de ação:

* Necessidades registradas

* Potencialidades apontadas

* Conflitos de interesses

* Propostas

e) Quadro síntese das ações e metas

f) Indicativos para monitoramento das ações

Esse momento é muito importante porque consolida o esforço que vem sendo empreendido coletiva-
mente. O levantamento de informações e os acordos realizados entre a comunidade precisam ser trans-
formados em um mapa para ser revisado e ajustado sempre que preciso. Trata-se de um documento
público produzido a muitas mãos, que todos podem consultar e aprimorar quando sentirem necessidade.

Agenda de Educação e Saúde

ANEXO E – Instrumento de Precisão 2
Ferramenta 2 – Modelo de Inventário participativo – Agenda de Educação e Saúde
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Anexos:

Anexo A - Listagem dos representantes do grupo responsável pela consolidação da

Agenda de Educação e Saúde

Ex:

Anexo B – Listagem de freqüência da Reunião Comunitária

Anexo C – Listagem síntese de todas as propostas apresentadas na Reunião Comunitária

Ex:

Anexo D – Cronograma das reuniões realizadas

Anexo E - Fotografias com legendas dos encontros realizados pelo Coletivo e da Reunião Comunitária

1

2

Nome Representação/Setor Contatos Assinatura

1

2

Proposta Representação/Setor Diretriz
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Minhas anotações
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Ação
Operação que origina produtos (bens e/ou servi-
ços) definidos nos programas como parte de um
processo para atingir objetivos e metas das políti-
cas públicas.

Apropriações
Forma de ocupação efetiva de um espaço físico, so-
cial ou cultural. Aproveitar a infra-estrtura pública,
adaptar o que existe e identificar novas necessida-
des locais é um meio de apropriação. Produzir co-
nhecimento, planejar as ações e pedir  que seja ofe-
recido determinado serviço público, como saúde e
educação em uma comunidade, são formas de apro-
priação coletiva.

Atores
Nas ações sociais (políticas ou não) são as pesso-
as, organizações e instituições que agem para re-
alizar um objetivo específico. Esta palavra é mui-
to utilizada nas políticas públicas para designar
os cidadãos e está associada à união de esforços
coletivos voltados para um projeto comum.
(Ver, Protagonistas)

Blogs
Sistema de gerenciamento de conteúdo que con-
tém textos, imagens, músicas e outras expressões
culturais de acordo com os interesses do(s) autor(es).
Espaço virtual que pode ser produzido com con-
teúdo colaborativo, em que várias pessoas escre-
vem novos textos. Sistema aberto para que os visi-
tantes façam comentários e troquem opiniões.

Consolidação
Agrupamento ordenado de dados, informações e
opiniões em um único produto. Fusão de elemen-
tos distintos de acordo com uma ordenação com-
preensível. Nas políticas públicas, costuma-se falar
na consolidação de propostas e de documentos que
auxiliam os gestores no planejamento, implantação
e acompanhamento de atividades necessárias para
a comunidade.

Controle social
Acompanhamento contínuo das ações governamen-
tais pela sociedade organizada. Participação efetiva
no processo de definição das necessidades, plane-
jamento, implementação, monitoramento e avalia-
ção dos Programas do governo. Integração social
nas práticas e acesso a informação de interesse pú-
blico, expandida para a administração pública como
um todo. Espaço de vigilância, denúncias em ouvi-

dorias e órgãos afins e fiscalização (legalidade, mo-
ralidade, ética, impessoalidade, cumprimento de di-
retrizes e objetivos acordados com a sociedade)

Demanda
Necessidade, pedido, encomenda.

Desafio
Situação a ser enfrentada para cumprir os objetivos
traçados nos projetos coletivos.

Descrição da ação
Detalhamento do que será realizado para alcançar
os propósitos específicos.

Detalhamento da implementação – Forma
de implementação
Descrição detalhada de como serão realizadas as
ações do princípio ao fim. Esclarecimentos sobre o
processo de elaboração dos bens e serviços previs-
tos nos projetos, incluindo todas as ações desen-
volvidas pelos parceiros. (Formas de implementa-
ção: direta, descentralizada, transferência ou linha
de crédito).

Diagnóstico
Avaliação sistemática do estado em que se encon-
tra uma determinada situação, local, serviços e até
da própria saúde. Pode ser realizado de modo in-
formal ou formal, quando identificamos os aspec-
tos positivos e negativos de algo. O diagnóstico for-
mal é um estudo que apresenta um quadro geral
com o problema e, sempre que possível, indica as
possibilidades de correção. Informações que serão
exploradas detalhadamente nas propostas.

Diretriz
Definição da linha geral a ser seguida em um plane-
jamento. Delimitação das possibilidades e necessi-
dades para composição de objetivos de um plano.
Norma de procedimento.

Efetividade – Eficácia – Eficiência
Conceitos importantes para Gestão Pública e que
constantemente são confundidos. Surgiram ligados
ao planejamento estratégico e são subdivididos em
estratégico, tático e operacional.

Efetividade
Medida para avaliar a implantação e funcionamen-
to satisfatório das ações. Na política pública, vin-
cula-se à amplitude da extensão da oferta de bens,
serviços e qualidade do que é oferecido para popu-
lação. Associada aos custos das ações, a efetividade é

GLOSSÁRIO
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um critério constantemente utilizado para a conti-
nuidade e revisão dos Projetos garantindo seu funci-
onamento. (Planejamento operacional – efetividade)

Eficácia
Realizar o objetivo e as metas programadas de acor-
do com as definições do projeto. Cumprimento
daquilo que foi definido como necessário. Vincula-
da ao planejamento estratégico, é uma atividade que
visa garantir a execução dos resultados esperados.
(Planejamento tático – metas)

Eficiência
Realizar alguma coisa corretamente, sem erros e nos
prazos previstos. Implica no uso racional dos recur-
sos e insumos para garantir a produção de bens e/
ou serviços. (Planejamento estratégico – objetivo)

Eixos de atividades
Eixo é uma linha de ação que agrega, orienta e au-
xilia os movimentos. Base de sustentação com for-
mato reto que garante a integração das ações em
um mesmo sentido.  Atividade é o conjunto de ações
desenvolvidas por um sujeito ou por um grupo. O
“eixo de atividades” refere-se à linha a ser seguida a
partir de um plano de ações, visando um determi-
nado objetivo.

Estratégia
Definições e ações combinadas como parte de um
plano para atingir objetivos pré-definidos. Uma es-
tratégia política é a combinação de um conjunto de
ações necessárias para resolver um problema.

Estruturas
Disposição, ordem e relação entre as partes que
compõem uma obra.  Elemento que integra as par-
tes e ordena o funcionamento de algo. Configura-
ção geral das relações existentes entre os compo-
nentes de um grupo.

Ferramenta
Instrumentos utilizados para realização de um tra-
balho. No caso de uma pesquisa são fichas para re-
gistro das informações obtidas, formulários para
guiar os questionamentos às pessoas, um computa-
dor e mesmo uma máquina  fotográfica. No plane-
jamento de uma ação coletiva são as fichas de re-
gistro das reuniões, listagens dos presentes, relató-
rios e atas das decisões pactuadas.

Gestão
Administrar de forma racional os recursos materi-
ais e pessoas. Ação de gerenciar, gerir, administrar.

Hierarquizar (hierarquia; hierarquização)
Organizar por ordem de importância. Ordem e su-
bordinação dentro de uma hierarquia. Classificação
para definição de prioridades (superiores e inferio-
res).  Fundamental para seleção de ações e ativida-
des mais necessárias ou urgentes.

Implementação (Implementar)
Execução de uma ação ou atividade. Colocar em
prática algo que foi planejado, tomar providências
concretas. Na esfera governamental uma implemen-
tação pode ser descentralizada ou direta.

Implementação descentralizada
Projetos e atividades desenvolvidos pelos estados,
municípios e distrito federal que estão sob a res-
ponsabilidade e contam com recursos do Governo
Federal (União).

Indicador
Variável, características e atributos delimitados para
auxiliar no acompanhamento das ações. São defini-
dos de acordo com os objetivos do Projeto e com
as etapas de execução. Espécie de critério e índice
que auxilia no acompanhamento dos resultados
parciais e finais. (Tipos de indicadores: de estrutu-
ra, de processo e de resultados)

Indicadores de processo
Variáveis que permitem o acompanhamento con-
tínuo das atividades que visam à implantação ou
qualificação dos serviços.

Indicadores de resultado
Variáveis que servem para identificação e análise
dos resultados obtidos junto à população benefici-
ária dos produtos e serviços. Utilizados para avalia-
ção de resultados em curto, médio e longo prazo e
como principal índice para revisões das atividades.

Indicador (interpretação do)
Identificação dos indicadores, da periodicidade que
foram observados/registrados os resultados e ex-
plicações sobre os resultados obtidos (positivas e
negativas). Indicações sobre as limitações e proposta
sintética de ajustes para futuras avaliações.

Indicador (limitação do)
Aspectos que são considerados como limitantes para
a interpretação oferecida pelo indicador (caracterís-
ticas, atributos e variáveis) que podem ser insuficien-
tes, necessitando de revisão do próprio conceito ou
da periodicidade das observações dos resultados.

Instrumento (de precisão)
Pode ser um formulário, um utensílio, uma máqui-
na ou um registro de uma reunião utilizado para
elaborar um trabalho. A palavra tem um sentido
que se aproxima de “ferramenta”. Aqui utilizamos
“instrumentos de precisão” sempre que oferecemos
uma “estrutura” básica em formato de “sumário”
com explicações avançadas. Esses instrumentos fa-
cilitam a consolidação dos documentos e as ativi-
dades desenvolvidas pela comunidade com maior
“precisão”.

Integrado (Integrar)
Reunir as partes de um documento ou de uma ação
em um todo.
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Interface
Aproximação entre coisas distintas que se comple-
mentam para garantir uma funcionalidade específi-
ca. O caráter positivo da interface é chamado de
“amigável”. Como a própria expressão indica trata-
se de construir relações entre pessoas, projetos e
atividades para garantir a melhor realização de um
objetivo comum. Na informática, de onde retira-
mos essa expressão, a interface é a comunicação
compreensível entre usuário e sistemas/programas.

Intersetorial
Relações e vínculos de responsabilidade estabeleci-
dos entre dois ou mais setores do governo com ob-
jetivos definidos. Parcerias para buscar soluções para
problemas sociais e qualificar a gestão dos investi-
mentos governamentais.

Inventário
Levantamento de informações sobre um determi-
nado assunto ou local. O inventário identifica as
características, limitações e possibilidades para pla-
nejar uma ação posterior. Sintetiza e organiza os
conhecimentos para facilitar a compreensão dos en-
volvidos com o estudo/planejamento de ações.

Justificativa
Descrição das situações e problemas que serão en-
frentados pelo projeto para cumprir os objetivos e
identificação dos resultados esperados com a reali-
zação das ações.

Marco (de referência)
É um lugar físico, social ou cultural que pode aju-
dar na orientação e identificação.  Ponto de refe-
rência nos percursos e apoio para localização na
paisagem. Os “marcos de referência”, para esse tex-
to, são a Escola e os Postos de Saúde, seguidos de
áreas de lazer, espaços das atividades culturais e es-
portivas.

Meta física
Resultado das ações (bens e serviços) que serão
conquistadas/disponibilizadas em um determina-
do período de tempo.

Metodologia e metodológico
Conjunto de métodos e técnicas para realização de
uma pesquisa, ação ou atividade. Etapas a seguir em
um determinado processo. Apresentação dos méto-
dos disponíveis, avaliação das potencialidades, limi-
tações ou distorções identificadas na aplicação das
indicações na realidade. A expressão metodologia é
também utilizada como um campo do conhecimen-
to que estuda os métodos científicos e que tem por
finalidade criticar os pressupostos e implicações das
orientações teóricas.

Metodologia de avaliação
Pesquisa que objetiva o aperfeiçoamento e a quali-
ficação das ações desenvolvidas pelos projetos.
Como todo método de análise, vale-se de uma co-

leta de dados e informações para avaliar a abran-
gência, impactos e possibilidades das ações em de-
senvolvimento. Considera os objetivos, as metas e
diretrizes definidas para garantir a eficácia, a efici-
ência e a efetividade. Possui um papel fundamental
para a continuidade dos projetos.

Monitoramento
Processo de identificação dos acertos e erros, vi-
sando evitar desvios, criar ajustes e reestrutura-
ções daquilo que foi planejado previamente.
Acompanhamento contínuo dos objetivos e me-
tas traçados nos projetos. Os indicadores (crité-
rios) para alcançar os objetivos e as metas esta-
belecidos são utilizados como referência para a
observação sistemática de quem monitora. O mo-
nitoramento é um meio auxiliar para tomada de
decisão e para qualificação das ações.

Objetivo
O que se pretende realizar. Propósito do projeto ou
programa. O objetivo expressa de forma direta e su-
cinta as expectativas de transformação da realidade.

Pacto - Pactuação
Acordo formal ou informal. Ajuste de propósitos
dos envolvidos para alcançar determinados obje-
tivos.

Periodicidade
Definição do tempo em que as metas e ações de
um projeto serão revisadas para garantir o bom
andamento das atividades. Período de tempo de-
finido para revisão dos indicadores. Momento
onde ocorrem as revisões periódicas que podem
resultar em distribuição e redistribuição de tare-
fas, ajustes no modo de registro das informações
e novas estratégias para obter os resultados.

Planejamento
Decisões definidas com antecedência para alterar
uma situação. Conjunto de procedimentos orga-
nizados por métodos de trabalho para atingir um
propósito específico. Para planejar uma transfor-
mação é necessário identificar os problemas que
precisam ser corrigidos, indicar as formas de re-
solvê-los e os responsáveis pela execução das ações.
O planejamento das políticas públicas normalmen-
te reúne todas as ações expressas nos Programas,
Projetos e Ações, integrando setores diferentes
(como educação e saúde, por exemplo) quando ne-
cessário. Instrumento macro de organização dos
esforços de definição das necessidades, execução
e avaliação das ações.

Plano
Definição sistematizada do conjunto de ações, ob-
jetivos e metas para alcançar propósitos. Instrumen-
to de médio a pequeno alcance das políticas públi-
cas. Pode refletir o que foi definido como necessá-
rio em projetos mais amplos e visar o atendimento
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de escalas menores para garantir a qualidade das
ações. Como exemplo desse tipo de estrutura de
gestão, temos os Programas (Federal) que orien-
tam a elaboração de Projetos pelos estados e muni-
cípios e Planos por frações dos territórios munici-
pais (áreas do entorno da escola). Em alguns casos,
entretanto, há que se destacar que a expressão Pro-
jeto e Plano aparecem como sinônimas.

Políticas
Compromissos e práticas firmados pelas organiza-
ções públicas ou privadas que expressam objetivos,
diretrizes, estratégias, prioridades, metas e previsão
de recursos para sua realização. Um compromisso
político é expressão de consensos sociais.

Problematizar
É pensar sobre uma determinada situação. Com-
preender porque alguma coisa aconteceu ou está
acontecendo: questionar os fatos, as causas, as al-
ternativas e em alguns casos criar as propostas para
solucionar um problema.

Produtos
Resultados concretos a serem atingidos (bens e/ou
serviços). Os produtos são vinculados diretamente
aos objetivos expressos no projeto. (Ver Ação)

Programa
Conjunto de projetos e ações com objetivos apro-
ximados e/ou complementares. Instrumento para
organizar as ações governamentais para enfrentar
problemas, superar e evitar determinadas situações.
As definições expressas em um Programa são deta-
lhadas para realização nos Projetos. (Tipos de Pro-
gramas: Contínuo, de Gestão de Políticas Públicas,
de serviços ao Estado, Finalístico, Intrasetorial, Mul-
tisetorial, Unissetorial, Temporário)

Projeto
Definição detalhada e sistematizada do conjunto de
intervenções/ações que precisam ser realizadas para
atingir objetivos específicos. Instrumento para ex-
pansão e aperfeiçoamento das ações governamen-
tais. Os projetos visam a geração de mudanças em
determinadas situações: produzindo bens, infra-es-
trutura e serviços. Expressam os objetivos relacio-
nados com a duração das ações, orçamentos e cri-
térios (indicadores) para acompanhamento e avali-
ações. Um projeto de qualidade reflete os compro-
missos políticos das organizações e precisa estar em
consonância com as diretrizes do Programa.

Proposta
A partir do diagnóstico, identifica as atividades ne-
cessárias para resolver uma situação. Apresentação
de soluções alternativas para algum problema.

Protagonista
Pessoa ou instituição que desempenha atividades
sociais visando objetivos específicos.

Registros
Anotações escritas em formulários ou no diário, fo-
tografias, filmes, gravações de áudio, etc.

Representatividade
Condição de quem representa os interesses de um
grupo ou pessoa. Qualidade atribuída a alguém –
partidos políticos, gestores, lideranças comunitári-
as, sindicatos ou grupos – para garantir os direitos
sociais. Representação e expressão exercida em
nome de coletivos.

Sistematização
Reunir em um sistema. Organizar de forma coe-
rente e de acordo com critérios definidos.

Site
Significa lugar em inglês e se refere em Internet a
um determinado conteúdo que pode ser encon-
trado num endereço permanente. Embora alguns
países prefiram usar palavras em sua própria lín-
gua (em Portugal se usa sítio) o sentido é o mes-
mo.

Tecnologia social
Produtos e técnicas voltados à geração da melhoria
da qualidade de vida, oportunidades de educação e
emprego. Sistematização de recursos técnicos que
podem possibilitar algum tipo de mobilização soci-
al e que tenham condições de serem replicados. Para
que uma tecnologia social seja eficiente é necessá-
ria a participação coletiva da comunidade no pro-
cesso. Não pode ser simplesmente introduzida “de
fora”. A comunidade, além de aprender como fun-
ciona a tecnologia em questão, precisa sugerir mu-
danças e participar do aperfeiçoamento.

Traçado
Algo que foi projetado, definido, concebido como
uma linha para ser percorrida. A palavra remete ao
planejamento, associada a um projeto de ação com-
pleto (objetivos, metas, diretrizes) ou um caminho
(metodologia) para se atingir um determinado fim.

Trajetória
Percurso, caminho, rota. Condição de algo/alguém
que se movimenta de um ponto de partida ao de
chegada.
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