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Programa de Educação em
Saúde Preventiva e Sexualidade
Proposta para 2003 e 2004

Teresinha Cristina Reis Pinto
Biomédica, Pedagoga, consultora do Ministério da Saúde e da UNESCO
Marcelo Sodelli
Psicólogo, doutorando em Psicologia da Educação PUC/SP
Apresentação Marcelo Sodelli

Introdução
O PEPS – Programa de Educação em Saúde Preventiva e Sexualidade iniciou-se
em 2001 – janeiro - através de uma parceria entre a secretaria Municipal de Educação , a
secretaria Municipal de Saúde – área temática de DST/AIDS e Área temática de Saúde
mental( álcool e Drogas) , a UNESCO , a ONG CORSA / Ministério da Justiça, a ONG
FORÇA ATIVA e a Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde.
O objetivo era implantar e implementar um Programa de Educação Preventiva
numa perspectiva curricular que fosse capaz de, ao trabalhar a formação do Educador ,
funcionários e pais , incorporar com mais facilidade esta temática no projeto Político
Pedagógico de cada unidade escolar. Além disso, objetivava a incrementação de grêmios
e maior participação da comunidade escolar (para além dos chamados Conselhos de
Escola ), dentro das diretrizes de GESTÃO DEMOCRÁTICA, DEMOCRATIZAÇÃO DO
ACESSO E PREMANÊNCIA E QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO, vigentes nesta gestão. Incluía o Programa a formação de alunos como agentes multiplicadores de prevenção numa parceria com o Programa Bolsa – Trabalho.
O mesmo foi constituído por três níveis de ação, à saber :
a) Formação da comunidade escolar através de cursos divididos em três módulos
I - Vulnerabilidade, modelos de Prevenção e DST/AIDS – 40 horas
II - Desenvolvimento da Sexualidade Humana – 30 horas
III - Prevenção ao uso abusivo de drogas – 30 horas
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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b) Formação de grupos de pais multiplicadores .
c) Formação de grupos de alunos agentes de prevenção.
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Ambos os grupos de multiplicadores teriam como uma obrigação oferecer
plantão de aconselhamento na sua unidade educacional.
Nos diferentes grupos de formação os conteúdos propostos desvelam a prevenção como um componente inerente à Educação , podendo a mesma estar presente
no cotidiano da escola em ações e práticas pedagógicas , didáticas já realizadas no dia
a dia de cada educador. Tendo como pano de fundo o conceito de VULNERABILIDADE
, o educador repensa sua atuação e prática somando a elas as informações técnicas
adquiridas nos cursos.
Era praxe ao final do módulo I todos entregarem um Plano de Ação para sua
atuação na UNIDADE ESCOLAR. A cada final de aula uma “TAREFA” deveria ser realizada com o conjunto dos educadores na unidade e, ao final do curso, esperava-se que
todos tenham construído com as tarefas um diagnóstico de vulnerabilidade de sua
unidade. Este diagnóstico é o instrumento no qual basearia seu planejamento de ações.

Desenvolvimento do projeto
Durante os dois anos desenvolvimento do Programa foram trabalhados educadores , funcionários e pais de EMEFs, EMEIs e CEIs além de alguns grupos de jovens
como no NAE 11 onde 90% das escolas tiveram formação de adolescentes e pré adolescentes, tendo o PEPS atingido 62% das unidades educacionais. Neste período o Programa recebeu a visita de para avaliação e acompanhamento do responsável da área de
DST/AIDS na América Latina do UNICEF e do avaliador da UNESCO .
A experiência com grupos de pais se desenvolveu de forma mais efetiva no
segundo semestre de 2002, quando , por demanda de unidades em que educadores
haviam participado de cursos de formação e atuação dos consultores junto aos NAEs .
No final do segundo semestre de 2002 , as referências dos Naes e os consultores apontaram como sendo imprescindível um trabalho específico com os Coordenadores Pedagógicos e diretores de CEIs a fim de facilitar a implementação do
Programa em cada unidade.
Essa necessidade se explica pelo fato de que são os coordenadores pedagógicos os responsáveis legalmente , na unidade escolar , pela formação dos educadores
nos horários coletivos de trabalho. Dessa forma, ao participar dos cursos eles estariam
mais preparados para a inserção nos PPs de suas unidades das ações referentes a
Educação Preventiva . Em 5 NAEs foi iniciada essa formação tendo estes Coordenadores realizado o módulo I e pelo menos uma (1) reunião de avaliação.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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A necessidade de realizar trabalho com os diretores de CEIs – centro de Educação Infantil ( antigas creches) se deveu a quatro aspectos importantes:
1 - Muitas das ADIs já realizaram os cursos.
2 - O número de crianças portadoras do HIV que se encontram nessas unidades.
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3 - A facilidade de entrar em contato com os pais e assim envolve-los no trabalho.
4 - Trabalhar habilidades e a formação da criança para um comportamento
mais favorável a manutenção de sua saúde , práticas de socialização,
fortalecimento da capacidade de lidar com frustrações, capacidade de
escolha , auto estima entre outras..
Baseado no que foi construído no Planejamento Estratégico em 2002 e na necessidade de integração do PEPS com o trabalho de Educação sexual stricto sensu a
ser desenvolvido pelo GTPOS , ONG contratada pelo gabinete da Prefeita para 2003 e
2004 foi proposto novas diretrizes :
Objetivo geral
- Criar estratégias para a implementação de ações preventivas efetivamente
incorporadas ao Projeto Político Pedagógico das unidades educacionais.
- Diminuir a vulnerabilidade institucional da rede municipal de ensino de São Paulo
Objetivos específicos
- Implementação de ações de prevenção junto a comunidade escolar
- Fortalecimento do Projeto ESCOLA ABERTA através das ações dos grupos
de pais e alunos multiplicadores
- Integração de crianças, jovens , adultos e funcionários HIV+ no cotidiano escolar
- Integração com o trabalho de Educação sexual realizado pelo GTPOS
Atividades previstas para 2003
1 - Curso de formação para os Coordenadores Pedagógicos e diretores de
CEIs divididos em três módulos : AIDS, Drogas e Sexualidade
2 - Monitoramento e supervisão dos projetos desenvolvidos nas escolas
3 - Continuação do Curso de formação para Prevenção ao uso abusivo de
drogas (módulo III ) para os educadores da rede municipal de Ensino
4 - Formação de agentes de Prevenção entre alunos
5 - Formação de agentes de Prevenção entre os pais e comunidade
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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A descontinuidade do Projeto PEPs
Embora todo o esforço e trabalho desprendido para a continuação do projeto
PEPs na rede Municipal de ensino de São Paulo, ou seja, mesmo perante a avaliação
positiva por parte da equipe, da avaliação positiva por parte dos participantes, do alto
grau de satisfação dos NAEs com o projeto e, por fim, dos resultados concretos obtidos
nas escolas , a continuidade do PEPs não foi efetivada no ano de 2003. Os motivos reais
para esta descontinuidade ainda são muito obscuros. Com certeza as razões desta
paralização serão reveladas no decorrer e da história da Educação Prevenção e aí sim
poderemos compreender melhor suas motivações e intenções.
Porém, uma coisa é certa. Um projeto que foi reconhecido por várias organizações nacionais e internacionais - como o Ministério da Saúde , a UNESCO - como
referencia nacional de modelo de prevenção não poderia ter o fim que deve.

Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

