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Description:
O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde apresentam às instituições de educação,
saúde e organizações da sociedade civil as diretrizes norteadoras do Projeto "Saúde e
Prevenção nas Escolas" (SPE). Esse Projeto conta com o apoio da UNESCO - Organizações
das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura - do UNICEF - Fundo das Nações
Unidas para a Infância e do UNFPA - Fundo de População das Nações Unidas, no
planejamento, na execução, no monitoramento e na avaliação das ações desenvolvidas em
âmbito federal, estadual e municipal. Produto da experiência e da reflexão de diferentes
atores sociais, esse projeto representa um marco na integração dos sistemas de educação e
saúde e privilegia a escola como espaço para a articulação das políticas voltadas para
adolescentes e jovens, mediante a participação dos sujeitos desse processo: estudantes,
famílias, profissionais da educação e da saúde. O Projeto, ao mesmo tempo, é um convite à
articulação entre educação, saúde e as demais instâncias cujas ações repercutem na
formação dos jovens, entre elas: órgãos responsáveis pela cultura e ação social,
universidades e entidades da sociedade civil organizada. O presente documento visa a
nortear a implantação e a implementação do Projeto "Saúde e Prevenção nas Escolas" nos
níveis federal, estadual e municipal, tendo como objetivo central a promoção da saúde sexual
e da saúde reprodutiva, visando a reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens às
doenças sexualmente transmissíveis (DST), à infecção pelo HIV, à aids e à gravidez nãoplanejada, por meio do desenvolvimento articulado de ações no âmbito das escolas e das
unidades básicas de saúde. O fortalecimento e a valorização das práticas no campo da
promoção dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e da prevenção das DST/HIV/aids,
realizadas ao longo desses vinte anos de enfrentamento da epidemia da aids no Brasil, é,

enquanto experiência acumulada, fundamental para a configuração do projeto em cada
estado e município do País. O êxito das ações e a consolidação de políticas públicas de
prevenção de doenças e agravos e a promoção à saúde nas escolas, em processo planejado
e participativo, dependem do compromisso de gestores, profissionais de saúde e educação e
da participação ativa dos estudantes e de toda comunidade escolar, resgatando-se a história
e as singularidades da realidade local.
Links:
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/diretrizes_jovem_formador_SPE_miolo.p... [1]
Files:
Diretrizes para implantação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas [2]
Themes:
HIV and education [3]
School health [4]
Regions:
Americas and the Caribbean [5]
Brazil [6]
Resource types:
Toolkits and practical guides [7]
Keywords:
access to information [8]
AIDS education [9]
communities [10]
educational personnel [11]
government policy [12]
health education [13]
peer teaching [14]
school health [15]
schools [16]
teacher role [17]
Languages:
Portuguese [18]
Record created by:
BIE
Source URL: https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/diretrizes-para-implantacao-doprojeto-saude-e-prevencao-nas-escolas

Links
[1] http://www.aids.gov.br/sites/default/files/diretrizes_jovem_formador_SPE_miolo.pdf
[2]
https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/bie_ministerio_da_saude_diretrizes_para_imp
[3] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/theme/hiv-and-education
[4] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/theme/school-health
[5] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/region/americas-and-caribbean
[6] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/region/brazil
[7] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/type/toolkits-and-practical-guides
[8] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/access-information
[9] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/aids-education

[10] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/communities
[11] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/educational-personnel
[12] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/government-policy
[13] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/health-education
[14] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/peer-teaching
[15] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/school-health
[16] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/schools
[17] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/teacher-role
[18] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/language/portuguese

