
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO PIRACICABA 

REDE 

 

SOLICITADO: Núcleo Pedagógico 

AUTORIZADO: Dirigente 

TRANSMITIDO: Fernando Grion 

DATA: 02/04/2019 

REDE: 0094/2019 

 

ASSUNTO: RELAÇÃO DE ESCOLAS / PSE – PROGRAMA SAÚDE NA 

ESCOLA (2019/2020). 

  

Senhores (as) Diretores (as) e Professores Coordenadores (EFAF, EM PCG / 

PEI),  

 

O PSE (Programa Saúde na Escola) visa à integração e articulação permanente 

da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da 

população.  

Seu principal objetivo é contribuir para a formação integral dos estudantes 

por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento das crianças e jovens da rede pública de ensino. 

O planejamento destas ações deve considerar: o contexto escolar e social, o 

diagnóstico local em saúde do escolar e a capacidade operativa em saúde do 

escolar.  

Dando continuidade ao trabalho já desenvolvido em 2017-2018, Secretaria 

Estadual de Saúde, realizou nova pactuação com o Programa Saúde na Escola 
(PSE) Ciclo 2019-20. Assim, encaminhamos a relação de escolas solicitadas 

pelo (PSE), com pactuação deste novo Ciclo. 

Relação das escolas pactuadas pelo PSE: 

Adolpho Carvalho; 



Avelina Palma Losso; 

Carolina Mendes Thame; 

Catharina Casale Padovani; 

Dom Aniger Francisco de Maria Mellilo ; 

Eduir Benedicto Scarpari; 

Felipe Cardoso; 

Jethro Vaz de Toledo ; 

João Chiarini  

Mellita Lobenwen Brasiliense; 

Pedro de Mello; 

Samuel de Castro Neves; 

Neste primeiro momento o contato com a Escola será feito pela enfermeira da 
Unidade de Saúde, responsável pelas ações em conjunto à escola, por meio 

de carta de apresentação (e que deverá ser assinada pela enfermeira 
responsável e diretora da escola), além da Cartilha com orientação sobre o 

programa e a ação. 

Os profissionais da saúde que estarão em atuação direta neste programa 

serão: 

Tatiana Bonini (Enfermeira e Coordenadora da 

Enfermagem): taty.bonini@yahoo.com.br, 3403-1275 

Cátia E. Ortiz Scarpari (Cirurgiã-dentista): ortizscarpari@gmail.com, fone: 

(19) 3403-1272 

Dirce Valerio da Fonseca (Coordenadora de Saúde 

Bucal): saudebucal@piracicaba.sp.gov.br, fone: 3403-1274 

 

                                                                                         

Atenciosamente, 

mailto:taty.bonini@yahoo.com.br,
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PCNPs Luciana Victoria e Marly Marsulo  

 

De Acordo, 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 


