




Política intersetorial da Saúde e da Educação,

- instituído como estratégia de integração 

- objetivo de promover saúde e educação 
integral 

- voltadas às crianças, adolescentes, jovens e 
adultos da educação pública brasileira.

Programa Saúde na Escola

Promoção da Saúde do 
Escolar

Qualidade de vida da 
comunidade escolar

Gestão solidária e 
planejamento intersetorial



Ideias Centrais

Ação 
Intersetorial

Educação 
Básica

Promoção 
da Saúde



Espaço de Gestão Municipal do PSE

GTI 
Municipal

Identifique 
os atores

Sensibilize e 
Mobilize

Organize 
reuniões 

periódicas

Institucionali
ze o GTI Planeje as 

ações 
estratégicas

Defina e 
execute as 

ações

Registre e 
divulgue



Aspectos Legais e Organizativos do PSE

Decreto Presidencial nº 6.286, 
de 05/12/2007

Portaria Interministerial 
Anual sobre a Semana 
Saúde na Escola

Portaria Interministerial nº 
1.055, de 25/04/2017

http://escolas.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/documentos/2017/orientacoes-
para-formacao-do-grupo-de-trabalho-intersetorial-municipal-e-sustentabilidade-das-acoes-.pdf

http://escolas.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/documentos/2017/orientacoes-para-formacao-do-grupo-de-trabalho-intersetorial-municipal-e-sustentabilidade-das-acoes-.pdf


Escola de 
Ensino 
Médio

Escola de 
Ensino 

Fundamental 
ou Creche

Equipe de 
Saúde da 
Família

Equipe de 
NASF 

Polo 
Academia da 

Saúde

Execução do PSE

Sensibilizar e pactuar 
responsabilidades 

territoriais



Ações previstas na adesão ao Programa

A análise da situação local e o nível de ensino 
da Unidade Escolar

As pactuações entre ESF e Equipe Escolar

As ações não previstas na Portaria do PSE, 
porém necessárias às realidade local

O Projeto Político Pedagógico da Escola e o  
calendário escolar

Elementos necessários a todas as 
realidades



Elementos necessários a todas as 
realidades

Definição de agenda periódica de reuniões do GTI Municipal

Estabelecimento de cronograma de Educação Permanente das equipes 
da saúde e educação

Estabelecimento de cronograma de reuniões entre ESF e Unidade 
Escolar para construção e monitoramento das ações

Construção e atualização de relação nominal dos estudantes por série 
escolar, com data de nascimento e nº do Cartão Nacional do SUS

Atualização semestral da ficha de Avaliação do Escolar (modelos de cada 
município)



Ações previstas para o PSE 2017/2018

Ações de combate ao 
mosquito Aedes 

aegypti; 

Promoção das práticas 
Corporais, da Atividade 

Física e do lazer nas 
escolas; 

Prevenção ao uso de 
álcool, tabaco, crack e 

outras drogas; 

Promoção da Cultura 
de Paz, Cidadania e 
Direitos Humanos; 

Prevenção das 
violências e dos 

acidentes; 

Identificação de 
educandos com 

possíveis sinais de 
agravos de doenças em 

eliminação; 

Promoção e Avaliação 
de Saúde bucal e 

aplicação tópica de 
flúor; 

Verificação da situação 
vacinal;

Promoção da segurança 
alimentar e nutricional 

e da alimentação 
saudável e prevenção 
da obesidade infantil; 

Promoção da saúde 
auditiva e identificação 

de educandos com 
possíveis sinais de 

alteração. 

Direito sexual e 
reprodutivo e 
prevenção de 

DST/AIDS; 

Promoção da saúde 
ocular e identificação 

de educandos com 
possíveis sinais de 

alteração. 



Como operacionalizar o PSE

Sequências 
didáticas 
sobre o 

tema

Palestras

Debates e 
Júri 

Simulado
Gincanas

Rodas de 
Educação 
em Saúde

Atividades 
de avaliação



Ficha de Avaliação do Escolar



Ficha de Avaliação do Escolar



Ficha de Avaliação do Escolar



Combate ao Aedes aegypti

Oriente a equipe escolar 
sobre os riscos associados 

ao Aedes aegypti

Organizem mutirões de 
limpeza na escola e na 

comunidade em parceria 
com as famílias

Auxiliem no processo de 
inclusão escolar de 
crianças com SCZV

Utilizem material reciclável 
para construção de 

brinquedos e objetos com 
crianças e adolescentes

Utilize dados sobre as 
epidemias de Arboviroses 

nas aulas de história e 
geografia

Utilize dados do perfil 
epidemiológico de seu 
município para ensinar 
noções de matemática

Incentive os estudantes a 
construírem encenações e 

vídeos sobre o tema

Nas escolas de Ensino 
Médio, incentive os 

estudantes a participarem 
do Concurso de Vídeos 

Educativos da SEC.

Convide os responsáveis 
pelo laboratório de 

entomologia de sua região 
para dialogar com os 

estudantes



• A Secretaria Estadual da Educação, por meio da
PORTARIA Nº 2728/2016, institui a Promoção da
Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos no
contexto escolar, com ênfase no combate ao
mosquito Aedes aegypti. Disponível em
http://www.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiat
eca/documentos/2016/portaria-n27282016.pdf

Combate ao Aedes aegypti

Nas escolas da rede estadual, incentive os estudantes a participarem do 
Concurso de Vídeos Educativos  Saúde na Escola da SEC. -

http://escolas.educacao.ba.gov.br/concursodevideos

http://www.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/documentos/2016/portaria-n27282016.pdf
http://escolas.educacao.ba.gov.br/concursodevideos


Atividade física

Trabalhem noções de 
lateralidade na infância

Desenvolvam atividades 
lúdicas e coletivas com as 
crianças e adolescentes 
(brincadeiras de roda, 

jogos cooperativos, etc)

Qualifique a equipe 
escolar e os pais sobre as 

fases do 
desenvolvimento motor 

da criança

Incentivem o resgate da 
cultura local, a exemplo 
das quadrilhas juninas, 

fanfarras, etc.

Valorize datas 
comemorativas da escola 
com atividades físicas e 

práticas corporais

Discuta aspectos como 
alimentação, estética, 
beleza, saúde e uso de 

anabolizantes no 
ambiente escolar

Incentivem a prática 
esportiva e outras 
práticas corporais



Doenças em Eliminação



Situação Vacinal

As escolas baianas devem solicitar cópia atualizada do 
cartão de vacina – Portaria Conjunta SESAB SEC nº 01/2018, 

de 29 de agosto de 2018.



Situação Vacinal



Saúde Auditiva

Qualifique a equipe 
escolar sobre as etapas 

do desenvolvimento 
auditivo.

Realizem a triagem 
auditiva do escolar, 

conforme documento 
orientador disponível no 

site do DAB.

Oriente crianças e 
adolescentes sobre a 

importância do cuidado 
com a saúde auditiva.

Organizem ações de 
combate ao ruído no 

ambiente escolar.



Prevenção de Violências e Acidentes

Orientar familiares sobre os 
riscos de acidente com 

crianças

Identificar sinais de violência 
e notificar as equipes de 

saúde

Construir parcerias com 
Rede de Proteção à Crianças 

para os casos de violência 
identificados

Orientar as crianças sobre os 
risco de acidente de forma 
lúdica e acessível (ex: fogos 

de artíficio, objetos 
pontiagudos, altura, 

eletricidade, etc)Fonte: MP Paraná



Alimentação e Nutrição

• Construam cardápios 
escolares que valorize 
alimentos regionais;

• Reúna os pais para 
apresentar os benefícios 
do Nutrisus;

• Oferte oficinas de 
produção de alimentos 
para crianças e 
adolescentes;

• Explore a temática em 
discussões que outras 
áreas do conhecimento 
(história, literatura, artes).

Nas escolas da rede 
estadual, incentive os 

estudantes a participarem 
do Concurso de Vídeos 

Educativos da SEC.



Prevenção do uso de álcool, tabaco e outras 
drogas

Articule ações com espaços de 
mobilização social

Nas escolas da rede estadual, incentive os estudantes a participarem do Concurso de Vídeos 
Educativos da SEC.



Saúde Bucal

Escovação Bucal 
Supervisionada

Orientação sobre 
Alimentos 

Cariogênicos e 
Hábitos Deletérios

Orientação sobre 
riscos dos 
“aparelhos 

ostentação”



Promoção da Cultura de Paz

Discuta com os 
estudantes sobre os 
Direitos Humanos e 

Direitos Sociais

Apresente o SUS e a 
Educação Básica como 
direitos dos estudantes 

e de suas famílias

Promova espaços de 
respeito à diversidade e 

valorização da vida

Insira as discussões 
acerca dos aspectos 

étnicorracias nas 
diferentes temáticas 
abordadas na escola

Nas escolas da rede 
estadual, incentive os 

estudantes a participarem 
do Concurso de Vídeos 

Educativos da SEC.



Direito Sexual e Direito Reprodutivo

Valorize metodologias 
da Educação entre 

Pares

Promova espaços de 
construção de Projetos 

de Vida

Fale sobre a 
importância do respeito 
e proteção ao próprio 

corpo

Construam estratégias 
para que a adolescente 
grávida não abandone 

os estudos



Saúde Ocular

http://escolas.educacao.ba.gov.br/saudeocular



Ficha de Atividade Coletiva

A ficha de atividade coletiva na
versão 3.0 contemplará qual(is)
profissional(is) realizou(aram) a
atividade do programa. É possível
registrar ambos profissionais,
tanto da Educação quanto da
Saúde, se atividade for realizada
em conjunto. Além disso, ao
clicar nas opções educação e/ou
saúde, o campo INEP torna-se de
preenchimento obrigatório.



Como registrar as ações do PSE no e-SUS AB?

Versão 3.0



Como registrar as ações do PSE no e-SUS AB?



Todas as 
ações

previstas para 
o PSE estão

contempladas
na Ficha de 
Atividade
Coletiva

Como registrar as ações do PSE no e-SUS AB?



Recomenda-se o 
preenchimento 

do CNS do 
Cidadão para 

todas as ações 
relacionadas ao 

PSE

Como registrar as ações do PSE no e-SUS AB?



Estratégias de qualificação sobre o PSE



Materiais sobre o PSE no site do DAB

www.saude.gov.br/dab



Parceiros e Suportes





OBRIGADA!




