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Circular n.º 157/2019 – NPE – RETIFICADA 

Osasco, 16 de abril de 2019. 

 

Srs. (as) Supervisores (as) de Ensino, Gestores (as), 

Prezados (as) Coordenadores (as), 

 

Assunto: Estratégia Juntos na Prevenção 1ª Edição/2019. 

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais informa que, o Centro de Projetos 

Especiais – CPRESP - por meio do Programa Escola da Família – PEF e a Equipe Curricular de 

Ciências da Natureza do Centro de Ensino Fundamental Anos Finais, do Ensino Médio e da Educação 

Profissional – CEFAF, a partir deste mês, darão continuidade as ações da “Estratégia Juntos na 

Prevenção destinada a Profissionais da Educação e da Saúde para a promoção de educação em 

sexualidade e prevenção das IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais”. 

Informamos também que todas as ações a serem desenvolvidas, devem estar fundamentadas no 

DOCUMENTO ORIENTADOR - Estratégia Juntos na Prevenção, publicado na intranet SEE em 

05/04/2018. 

O objetivo deste documento visa promover a formação integral do cidadão, e implica, entre 

outros, o direito à saúde, priorizando as ações preventivas, democratizando as informações relevantes 

para que possam conhecer seus direitos, cuidar de si e dos outros. Nesse sentido, a estratégia consiste 

em promover a articulação e o engajamento da comunidade para a participação no contexto da escola 

e da saúde, ampliando as ações de educação e prevenção na rede estadual de ensino. 

Devido a importância do Documento Orientador, encaminha o cronograma e os temas a serem 

desenvolvidos nos seguintes meses:  

• Abril/2019 – Gravidez na adolescência 

• Maio/2019 – Prevenção às Drogas 

• Agosto/2019 – Terceira idade 

• Setembro/2019 – Cuidar de si, do outro e do meio ambiente 

Ressalta que esta ação deverá envolver todos os colegiados, bem como realizar um registro, de 

uma lauda e no mínimo 3 fotos e encaminhar para o Núcleo Pedagógico aos cuidados de Natália Sciani 

– PCNP / Ciências até o último dia de cada mês. 

Conto com o amplo apoio das Unidade Escolares envolvidas. 

Atenciosamente, 

 

Irene Machado Pantelidakis 

RG 17.594.614 

Dirigente Regional de Ensino 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

https://drive.google.com/open?id=0B5K4li2WgO0HT0RsbzlmbFBJNlVhSGtpLWpMakpSN1RJaXk0

