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Objetivos
- Contribuir para melhorar o acesso dos adolescentes, em situação de vulnerabilidade
social, às informações sobre saúde;
- Promover temas de saúde integral voltado ao adolescente;
- Promover e valorizar, no ambiente escolar, as atividades de educação e de informação
aos direitos sexuais e reprodutivos, gênero e sexualidade;
- Sensibilizar pais, educadores, líderes políticos e comunidade e o grupo alvo sobre os
impactos do problema da gravidez precoce para o indivíduo, para a família e para o
desenvolvimento da comunidade
- Promover no adolescente um comportamento responsável no que se refere ao sexo
seguro, à prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), consumo de drogas e
outras tóxicas dependências;
- Desmistificar o preconceito de que o envolvimento da escola na educação sexual
incentiva comportamento sexual precoce;
- Produzir material com linguagem simplificada para que possa ser utilizado por
educadores e voluntários (multiplicadores).
- Capacitar adolescentes para atuarem como promotores de saúde nas suas escolas; Envolver os adolescentes e seus familiares nos processos educativos, enfocando a
importância da nutrição adequada de acordo com a fase que o indivíduo encontra-se,
bem como hábitos alimentares corretos;
- Abrir espaços, dentro da escola, para a promoção de ações de educação nutricional,
extensivas à família e grupos de relações dos adolescentes;

Resumo
A discussão sobre a saúde escolar tem sido atravessada por inúmeros questionamentos
que vão desde críticas e equívocos cometidos nesta área até propostas de sua extinção.

Mesmo admitido a existência de desencontro entre concepções e práticas, entre
demandas e propostas, acreditamos na importância e na possibilidade de se promover
saúde no ambiente escolar. Trata-se de um Projeto de Extensão interdisciplinar
intitulado “Saúde na escola: uma intervenção educativa para adolescentes”, a ser
desenvolvido na Escola Aglaires Silva da Cruz Moura , situada no município Vitória de
Santo Antão- PE, tendo como público-alvo os alunos com faixa etária compreendida
entre 10 e 18 anos, considerada adolescência, conforme o Organização Mundial de
Saúde. Tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio
de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde e atenção à
saúde, visando o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino.

