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DIVULGAÇÃO DO CURSO 
 

    “PSE - Eixos Temáticos: Curso Intersetorial Saúde na Escola”         1ª Edição/2018    
 

I – APRESENTAÇÃO  
- A formação será proposta em formato de curso de atualização aos que desejam conhecer o 
Programa Saúde na Escola e potencializar a prática pedagógica vinculando o Currículo à 
movimentação inter e transdisciplinar, serão incentivados a leitura de textos, metodologia e 
aprendizagem por projetos investigativos.  
- O curso será composto de dois módulos um presencial e outro a distância totalizando 60 horas 
conforme segue: 
 

Módulos Presenciais: 
Tema 1. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti: 
Tema 2.  Verificação da situação vacinal. 
Tema 3.  Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e combate 
à obesidade infantil. 
Tema 4.  Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas. 
Tema 5.  Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS. 
Tema 6.  Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. 
Tema 7. Promoção da cultura de paz, cidadania e Direitos Humanos.    
Tema 8. Prevenção das violências e dos acidentes. 
Tema 9.Identificação de estudantes com possíveis sinais de agravo de doenças em eliminação.  
Tema 10. Promoção e avaliação da saúde bucal e aplicação tópica de flúor.  
Tema 11.Promoção da saúde auditiva e identificação de estudantes com possíveis sinais de 
alteração. 
Tema 12. Promoção da Saúde ocular e identificação com possíveis sinais de alteração.  
 

Módulos online- Educação a Distância (EAD): 
- As intervenções serão propostas em grupo fechado no facebook, para cada tema articulado no 
módulo presencial será lançada atividades para serem articuladas em sala de aula, vinculando os 
temas ao Currículo e socializadas no grupo. Será articulado ainda temas de relevância social para 
discussão e empoderamento.   
 

 

II – PÚBLICO - ALVO  
- Professores de Educação Básica Séries Iniciais (Rede Municipal). 
- Professores de Educação Básica Séries Finais. 
- Professores de Educação Básica Ensino Médio. 



 

 

- Professor Mediador. 
- Professor Coordenador. 
- Diretor de escola. 
- Vice Diretor de Escola. 
 

 
III – FOLDER DE DIVULGAÇÃO, REGULAMENTOS E INSCRIÇÃO 
- Folder para divulgação na Unidade Escolar: Clique Aqui 
- Regulamento do Curso Polo Itu: Clique Aqui 
- Regulamento do Curso Polo Salto: Clique Aqui 
- Inscrições até dia 23 de abril de 2018 através do Link: https://bit.ly/2qa5RWu  
 

 
IV – AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  
- Será contabilizado para fins de certificação a participação e cumprimento das atividades 
presentes nos módulos presenciais e atividades a distância / Socializar as práticas articuladas na 
Unidade Escolar correlacionando os temas trabalhados no módulo presencial / Cumprir o curso e 
possuir 75% de frequência. 
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https://drive.google.com/file/d/1pb8DbeumHaC7_HC4tDAqXlLkSXp1uj3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dbsrZ-3TwzSjA-GZB-n27T01xrb2TRYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPHmX1K02gF9mgoWN_MkyG9MtyavbwEp/view?usp=sharing
https://bit.ly/2qa5RWu

