Resumo: A saúde do escolar é um tema de abordagem intersetorial e as diretrizes do
Programa Saúde na Escola (PSE) preveem a responsabilização conjunta das áreas da
Educação e da Saúde. O Programa de extensão “Viver melhor na Escola” tem como objetivo
desenvolver um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde do escolar e o
desenvolvimento de um ambiente saudável e de cultura da paz nas escolas públicas do
território da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília/HCPA, em consonância com as
diretrizes das Políticas de Saúde e Educação. Também visa fortalecer o vínculo entre a
educação e a saúde dentro do território, ampliar o acesso aos serviços, buscar a garantia dos
direitos de crianças, adolescentes e jovens. O principal público alvo do projeto é a
comunidade escolar, incluindo professores, estudantes, funcionários e famílias. Utilizou-se
uma metodologia participativa na identificação de temas a serem trabalhados nas escolas, a
linha teórica de abordagem, e a definição de técnicas para o desenvolvimento das atividades.
Este processo é construído em encontros para debates com professores e estudantes de
diferentes áreas do conhecimento, reuniões de equipe na unidade de saúde e nas escolas e na
escuta de demandas diretamente com os estudantes. O principal formato de desenvolvimento
das atividades nas escolas são as oficinas, que abordam temas como: Sexualidade na Escola;
Integração de conhecimentos sobre saúde no plano pedagógico; Uso de álcool e outras
drogas; Violências; Relações Interpessoais e Alimentação Saudável e Atividade Física; Saúde
e Vulnerabilidades; Cultura da Paz. Também são realizadas em conjunto com as equipes de
saúde da Estratégia Saúde da Família as avaliações previstas no PSE que são as avaliações
clínica, nutricional, oftalmológica, e psicossocial dos escolares e dos professores. Quanto aos
processos avaliativos, estes ocorrem de forma permanente durante o desenvolvimento do
programa, através de observações, escutas qualificadas e feedback do público alvo. Também
são utilizados instrumentos com questões abertas e fechadas, reuniões de análise do processo
de trabalho e seminário anual de avaliação e planejamento.

