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APRESENTAÇÃO 

 

Caros profissionais da educação e da saúde, 

 

Este Guia é um material orientador para todos e todas envolvidos com o 

Programa Saúde na Escola: profissionais de saúde e educação, comunidade, 

educandos e famílias. 

A ideia é investir na formação de bons hábitos desde a infância. Se uma 

criança cresce em meio a uma vida saudável, a tendência é que se torne um adulto 

saudável. Cerca de 12 milhões de estudantes em 56 mil escolas de 2.495 

municípios já participaram do programa. 

Portanto, este Guia contém sugestões de atividades para serem 

desenvolvidas não apenas durante a Semana Saúde na Escola, mas ao longo do ano 

letivo.  

A proposta do Guia é fornecer um conjunto de atividades capazes de 

estimular e enriquecer o trabalho educativo dos profissionais de saúde e educação, 

sendo seus princípios a promoção e prevenção de agravos à saúde.  

O OBJETIVO PRINCIPAL DA SEMANA SAÚDE NA ESCOLA É DAR 

INÍCIO A UMA MOBILIZAÇÃO TEMÁTICA PRIORITÁRIA DE SAÚDE, QUE 

DEVERÁ SER TRABALHADA AO LONGO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS. 

SEUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS VISAM: 

a. Fortalecer ações prioritárias de política de governo, no âmbito da saúde e da 

educação; 

b. Socializar as ações e compromissos do PSE nos territórios; 



c. Fortalecer o Sistema de Monitoramento e Avaliação do PSE (E-SUS/SIMEC) 

como sistema de informação, gestão, monitoramento e avaliação do PSE e 

da saúde dos educandos; 

d. Incentivar a integração e a articulação das redes de educação e atenção 

básica; 

e. Fortalecer a comunicação entre escolas, equipes de Saúde da Família e 

unidades de saúde; 

f. Socializar as ações desenvolvidas pelas escolas; 

g. Fomentar o envolvimento da comunidade escolar e de parcerias locais; 

h. Mobilizar as redes de atenção à saúde para as ações do PSE. 

A Semana Saúde na Escola compreenderá ações de atenção à saúde dos 

escolares e de promoção da saúde, cuja mobilização acontecerá no período de 11 a 

15 de março de 2013, envolvendo intersetorialmente o planejamento das redes de 

educação básica e atenção básica em saúde. 

A Semana Saúde na Escola inaugura a execução das metas pactuadas no 

Programa, pois as ações serão consideradas para o alcance das metas acordadas 

pelos municípios e o Distrito Federal no Termo de Compromisso, possibilitando 

maior visibilidade e o reconhecimento das ações planejadas e executadas no 

âmbito do Programa, além do fortalecimento da integração e articulação entre os 

setores da saúde e da educação em nível local. 

A Semana Saúde na Escola, além de mobilizar e envolver a comunidade no 

território pactuado, com ações prioritárias de educação em saúde, fortalece a 

intersetorialidade; entretanto, devemos ressaltar que quanto maior o 

envolvimento dos atores do território, maior êxito terá a Semana.   

 Tendo em vista o resultado da Semana Saúde na Escola 2012, o contexto de 

enfrentamento do crescimento epidêmico da obesidade na infância e na 

adolescência e a repercussão da temática da obesidade na mídia nacional, o tema 



será retomado em 2013, acompanhado da temática da saúde ocular e do Projeto 

Olhar Brasil, ambos como temas centrais da Semana, com ações prioritárias nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Outros temas importantes com ações 

previstas para a Semana para o público das séries finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio são: prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas, 

educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/aids, 

promoção de direitos humanos, das práticas corporais, atividade física e lazer nas 

escolas. 

 Lembre-se: ter saúde é reunir condições de estudar adequadamente, 

conviver e socializar. Com isso, para ter saúde precisamos de um ambiente 

saudável, alimentação adequada e equilíbrio emocional e físico. 

Esperamos que essas orientações contribuam e apoiem a organização das 

atividades durante a Semana Saúde na Escola, e que os hábitos de vida saudável se 

tornem permanentes no ambiente do educando. 

 

Tenham uma ótima Semana Saúde na Escola! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARTICIPAÇÃO JUVENIL/INFANTIL 

 

Em nosso país, crianças e adolescentes são compreendidos como sujeitos de 

direito, que devem ser protegidas pelo Estado, sociedade e família, com prioridade 

absoluta.   

Um dos documentos mais importantes para a garantia desses direitos é o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA1, que representa grande avanço da 

legislação brasileira, iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Fruto da 

luta da sociedade, o ECA garante a todas as crianças e adolescentes o tratamento 

com atenção, proteção e cuidados especiais para se desenvolverem e se tornarem 

adultos conscientes e participativos no processo inclusivo. 

Entretanto, nem sempre esses direitos são cumpridos e respeitados como 

deveriam. Por essa razão, é muito importante que crianças, adolescentes e jovens 

saibam esses direitos e, principalmente, que se posicionem quando estes forem 

violados.  

Uma de nossas propostas para a Semana Saúde na Escola é, portanto, 

mostrar a importância da participação das crianças, adolescentes e jovens na 

construção de uma sociedade cidadã. 

 

De qual participação estamos falando? 

 De acordo com o dicionário, o verbo participar tem vários significados: fazer 

saber, comunicar, anunciar, tomar parte de, associar-se pelo sentimento, pelo 

pensamento; solidarizar-se com. 

A participação é um dos principais instrumentos na formação de uma 

atitude democrática. Quem participa ativamente da vida de uma comunidade, de 

                                                           
1
 BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Editora do  

Ministério da Saúde, 2008. 



uma cidade, estado ou país, torna-se sujeito de suas ações, é capaz de fazer 

críticas,  

escolher, defender seus direitos e cumprir melhor suas responsabilidades.  

Na história do Brasil, são vários os exemplos de participação de adolescentes 

e jovens: o movimento estudantil; a luta pelas Diretas Já, quando reconquistamos o 

direito ao voto; os espaços de cultura e lazer - grafiteiros, teatro, hip hop, skatistas, 

bandas musicais; a mobilização em torno de uma causa ou campanha - grupos 

ecológicos, acampamentos internacionais da juventude, campanhas via internet, 

entre muitos outros.  

O grêmio estudantil é espaço importante de participação das alunas e dos 

alunos dentro da escola. Além de organizar atividades culturais e educacionais, o 

grêmio estimula a participação de crianças e adolescentes em atividades voltadas à 

promoção integral do sujeito. 

 

Como o professor pode trabalhar esses temas na Semana Saúde na Escola 

Desenvolver ações com a participação de crianças, adolescentes e jovens 

pressupõe uma relação dinâmica entre formação, conhecimento, participação, 

responsabilização e criatividade como mecanismos de fortalecimento da 

perspectiva de educar para uma cidadania ética e responsável 2. 

Educar para a participação é, antes de tudo, criar espaços para o aluno e a 

aluna empreenderem, por si mesmos, a construção de seu ser. A utilização de 

oficinas, jogos, cenas e demais metodologias de linha participativa costuma ser a 

melhor opção. Vale lembrar que a opção pelo desenvolvimento de propostas 

baseadas na participação infantil e juvenil exige educadores e profissionais da 

                                                           
2
 SILVA, Thais Gama. ASINELLI-LUZ, Araci. Protagonismo juvenil na escola: limitações e possibilidades 

enquanto prática pedagógica na disciplina de biologia. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1362-8.pdf. Acesso em 21 de fevereiro de 
2012.  
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1362-8.pdf


saúde que realmente acreditem no potencial transformador das novas gerações. 

Exige ainda a revisão das próprias posturas, abrindo maior espaço para alunas e 

alunos pensarem e dirigirem-se a si mesmos, habilitando-os a verdadeiramente 

participar da construção social por meio da construção de si próprio. 29



PARTICIPAÇÃO JUVENIL/INFANTIL 

FICHA DE ATIVIDADE 1 

 

NOME DA ATIVIDADE: Adolescências e juventudes 

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Iniciais e Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: perceber as adolescências e as juventudes como 

construções históricas e sociais, identificando as situações de exclusão a que 

estão expostos adolescentes e jovens por características como gênero, 

raça/etnia, orientação sexual e classe social. 

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: folhas de flip chart, canetões coloridos, 

revistas que tenham fotos de adolescentes e jovens, tesouras e fita crepe. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Peça para formarem grupos de 5 ou 6 pessoas, distribua as revistas, 

tesouras, colas e a folha de flip chart a cada um dos grupos. Em seguida, 

peça para procurarem fotos de adolescentes e jovens e as recortarem. 

-  Quando terminarem de recortar, peça para colarem as figuras na folha de 

papel, observando quantos meninos e quantas meninas apareceram; se há 

negros, brancos, asiáticos, indígenas e quantos de cada raça; o que esses 

adolescentes e jovens estão fazendo; a que classe social pertencem; e 

pergunte o que mais perceberam de desigualdades. Peça para elegerem um 

relator ou relatora para apresentar essas observações. 

- Assim que todos os grupos apresentarem as colagens, peça para olharem 

cuidadosamente e compararem aquelas imagens com os adolescentes e 

jovens que conhecem, pensando nos alunos e alunas da escola e nos 

adolescentes e jovens da comunidade.   

- Depois de feita as comparações, solicite que voltem aos grupos, 

compartilhem as ideias e elaborem frases sobre o que é ser criança, 

adolescente e jovem nos tempos atuais.  



- Quando os grupos terminarem, peça a cada grupo para colar as frases na 

parede e, em conjunto, elaborar um conceito a partir das contribuições de 

todos. 

- Aprofunde a discussão utilizando as seguintes perguntas: 

1. Como a mídia retrata as crianças, os adolescentes e os jovens do sexo 

masculino? 

2. Como a mídia retrata a criança, a adolescente e a jovem do sexo 

feminino? 

3. Quais adolescentes e jovens costumam ser mais populares na escola? 

Quais características eles e elas têm?  

4. Quais adolescentes e jovens costumam ser mais discriminados? Por que 

isso acontece? 

 

FINALIZAÇÃO 

Crianças, adolescentes e jovens são sujeitos de direito e, portanto, dignos 

de respeito, independentemente da cor, sexo, idade, cultura, raça, religião, 

classe social, condição de saúde, orientação sexual, grau de instrução, se estão 

cumprindo medidas socioeducativas ou vivendo com o HIV e aids.  

A discriminação e o preconceito são fenômenos sociais que produzem e 

alimentam diferentes situações de violência e violações de direitos humanos.  

Geram, nas pessoas que são alvos desses mecanismos, mal-estar, insegurança, 

angústia, isolamento e sofrimento. Esses sentimentos podem interferir nas 

relações sociais; prejudicar o rendimento escolar; impedir o acesso a 

oportunidades de emprego ou promoção no ambiente de trabalho; aumentar a 

vulnerabilidade às DST, HIV e aids, ao uso do álcool, crack e outras drogas; 

enfim, influenciar a qualidade de vida e de saúde. 

Refletir sobre todos esses aspectos proporciona a um primeiro passo 

para a mudança cultural visando um mundo mais inclusivo, respeitoso e justo. 

 



REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

ARRUDA, Silvani. WESTIN, Caio. HQ SPE: um guia para utilização em sala de aula. 

Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001882/188264por.pdf 

 
 
 

DICAS                            

O filme Como uma onda no ar conta a história de Jorge, Brau, Roque e Zequiel, 

quatro jovens negros moradores de uma favela de Belo Horizonte e amigos 

desde a infância. Eles criam a Rádio Favela, que logo conquista os moradores 

locais ao abrir espaço para os interesses da comunidade.   



PARTICIPAÇÃO JUVENIL/INFANTIL 

 

FICHA DE ATIVIDADE 2 

NOME DA ATIVIDADE: Direito à saúde 

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Iniciais e Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: sensibilizar crianças e adolescentes sobre seus 

direitos. 

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: quadro ou papel afixado no mural ou no 

chão, pincel atômico, papel A4. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: ± 1h30min. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Inicie a oficina explicando que um dos documentos mais importantes 

existentes para a garantia dos direitos dos adolescentes é o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA.  

- Em seguida, distribua uma cópia do artigo 4° do Estatuto para todos e peça 

que um aluno ou uma aluna leia o texto em voz alta.    

Estatuto da Criança e do Adolescente 

Artigo 4°- É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 



 

- Depois da leitura, peça para se reunirem em quatro grupos; distribua uma 

tira para cada um deles (em anexo) e explique que a proposta é uma 

reflexão, que consta no ECA, sobre a saúde.  

- Explique que cada grupo deverá pensar sobre o que concretamente deveria 

acontecer para mostrar que os direitos à saúde de jovens e adolescentes 

sejam, de fato, respeitados. Por exemplo, precisam ter informações sobre 

como se prevenir de algumas doenças.  

- Na terceira coluna, explique que não é suficiente apenas ter informações 

sobre como se prevenir de algumas doenças, se adolescentes e jovens não 

tomarem uma atitude para se prevenir ou tratar uma doença. Portanto, 

adolescentes e jovens precisam se cuidar.  

- Quando todos terminarem de preencher as tiras, peça para apresentarem as 

conclusões e abra para o debate a partir das seguintes questões: 

1. O que é saúde? 

2. Como as meninas cuidam de sua saúde? Como os meninos cuidam de sua 

saúde? 

3. O que seria possível fazer na escola para chamar a atenção sobre a 

responsabilidade de cada aluna e aluna para o cuidado com a própria 

saúde?  

4. E para a saúde coletiva, o que seria possível fazer? 

 

FINALIZAÇÃO  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, como foi denominada a Lei Federal n° 

8.069, de 13 de julho de 1990, tem 267 artigos que tratam da proteção integral 

às crianças e aos adolescentes de todo o Brasil. O ECA, como é mais conhecido, 

foi elaborado para atender às pessoas de zero a 18 anos e, em alguns casos, 

com idade de 18 a 21 anos, levando em consideração que são cidadãos em 

desenvolvimento. 



 

ANEXO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 4° do ECA Quais aspectos da saúde 

mostrariam que esse direito 

está sendo respeitado? 

Quais seriam as responsabilidades 

das e dos adolescentes em relação 

à sua saúde? 

É dever da família, da 

comunidade, da 

sociedade em geral e do 

Poder Público assegurar, 

com absoluta 

prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à 

SAÚDE. 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

BRASIL. Ministério da Saúde. Marco Legal: Saúde, um Direito de Adolescentes. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/marco_legal.pdf. 

Acesso em 21 de fevereiro de 2013. 

 

DICA 

A publicação Adolescentes e participação política, elaborada pelo Unicef, 

apresenta um histórico da atuação de adolescentes e jovens na política 

brasileira e sugestões práticas de como organizar uma ação de promoção e 

defesa de uma causa e multiplicar a ideia da participação no contexto escolar.   

 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/marco_legal.pdf


PARTICIPAÇÃO JUVENIL/INFANTIL 

FICHA DE ATIVIDADE 3 

NOME DA ATIVIDADE: A saúde que temos e a saúde que gostaríamos de ter 

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Iniciais e Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: mobilizar alunos e alunas para a elaboração de 

ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos.    

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: tiras de papel, quadro ou papel afixado no 

mural ou no chão, pincel atômico, papel A4. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: ± 1h30min. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Abra uma roda de conversa e distribua uma tira de papel azul para cada 

participante. Em seguida, peça para responderem às seguintes questões: o 

que já aprendemos na escola sobre saúde? O que mais precisamos 

aprender?  

- Quando terminarem de escrever a resposta, peça para colarem as respostas 

na parede com fita crepe.  

- Em seguida, distribua tiras de papel rosa e peça para responderem à 

seguinte pergunta: como gostaríamos que o tema saúde fosse trabalhado na 

escola?   

- Peça que, quando terminarem de escrever, colem as respostas do lado das 

que foram respondidas no papel azul, mas deixando espaço de um metro 

entre elas.  

- Quando todas as tiras forem coladas, coloque uma cartolina cortada ao 

meio, distribua tiras verdes e explique que nessa ponte poderão colocar as 

propostas a fim de contribuir para promover a saúde na escola.   

- Quando todas as propostas estiverem coladas, abra para o debate a partir 

das seguintes questões:  

1. O que é uma escola? Qual é o seu objetivo?  



2. Por que existe a Semana Saúde na Escola? Ela é importante? Por quê?  

3. O que crianças, adolescentes e jovens podem fazer para deixar a escola 

mais saudável? E a comunidade em que vivem?  

 

FINALIZAÇÃO 

Promover a saúde não é somente ir ao serviço de saúde quando se está doente.  

É ter acesso a informações corretas e em linguagem adequada; educação formal 

de boa qualidade; segurança alimentar e nutricional; ambientes seguros e 

saudáveis; habitação digna; trabalho e emprego decentes e segurança. 

Promover a saúde é se aproximar das necessidades humanas, sendo 

contextualizadas na vida social, cultural e econômica de cada tempo e lugar.  

 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. A educação que 

produz saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

 

DICA 

A publicação Escolas promotoras de saúde: experiências do Brasil - 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/escolas_promotoras_ 

saude_experiencias_brasil_p1.pdf. - tem por objetivo fortalecer a capacidade do 

setor Saúde e de Educação em promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de 

vida de meninos, meninas, adolescentes, pais, professores e outros membros da 

comunidade. As experiências exitosas descritas nesse material podem trazer 

algumas novas ideias para se desenvolver trabalhos conjuntos entre os setores 

da educação e da saúde.  
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