CONSTRUINDO CAMINHOS DE INFORMAÇÃO, PREVENÇÃO E
EDUCAÇÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR DE TUPANCIRETÃ-RS
Themis Goretti Moreira Leal de Carvalho1; Mariana da Silva Bueno2;
Acadêmicos da disciplina de Deontologia do Curso de Fisioterapia da
UNICRUZ– 7º. Período – 1/20093.
SISTEMATIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Caracterização do problema
A 6ª. Oficina ESCOLAIDS é uma capacitação dos professores e
funcionários das escolas públicas municipais e estaduais (100% delas), na qual
os atores organizadores foram o Grupo Gestor Municipal SPE, Centro de
Atendimento ao Educando – CAE/Tupanciretã e acadêmicos do Curso de
Fisioterapia da UNICRUZ, disciplina de Deontologia 1º./2009. Faz parte de um
projeto maior desenvolvido há 10 anos em Tupanciretã-RS (Saúde e prevenção
nas escolas e na comunidade). Proporcionamos a capacitação para o trabalho
com um tema de importância significativa nos dias atuais: - a prevenção da
aids e quebra de preconceitos e discriminações visando à construção da
cidadania dos portadores do vírus HIV.
Descrição da experiência
Com a carga horária de 30h, teve 277 participantes sendo 258 do gênero
feminino e 18 do gênero masculino. Eles refletiram, debateram, construíram e
exercitaram políticas e práticas de educação para a saúde através de rodas de
conversa, oficinas pedagógicas e conferências. Proporcionamos a capacitação
destes docentes e funcionários para trabalharem com um tema de importância
significativa nos dias atuais: - a prevenção da aids e quebra de preconceitos e
discriminações visando à construção da cidadania dos portadores do vírus HIV.
Na 6ª. Oficina ESCOLAIDS desenvolvemos os seguinte temas:
- Vivendo HIV Positivo na escola e na comunidade
- Desmistificando o HIV/aids;
- Uso indevido de drogas;
- Sexualidade;
- Gravidez na adolescência;
- Preconceitos e discriminações.
No turno da manhã do dia 22/05/2009 tivemos as seguintes atividades:
.
8:00h – abertura com a presença das autoridades envolvidas com o
tema;
. 9:00h - Oficina pedagógica: Diferença em cena- Angela Rippel Reichert Seção deControle dasDST/Aids/DAS – Secretaria Estadual da Saúde /RS;
• 10:30h - Conferência: Construção de políticas locais sobre drogas:
informar para prevenir - Major QOEM – Edison Tabajara Rangel
Cardoso - Presidente do CONEN - Conselho Estadual de Políticas sobre
Drogas;
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Acadêmica do Curso de Fisioterapia UNICRUZ – Bolsista PIBEX/UNICRUZ.
Acadêmicas do curso de Fisioterapia da UNICRUZ – voluntários do projeto.

Turno da tarde:
14:00h - 18:00h - OFICINAS PEDAGÓGICAS – caminhos de
informação, prevenção e educação com comunidade escolar
• - A sexualidade e moralidade no contexto escolar – Marta Roseli de
Azeredo Barichello – doutora em educação, coordenadora do Pólo
Universidade Aberta de Faxinal de Soturno.
• - Gravidez na adolescência - Lisete Gomes Fogliatto - Saúde da
Mulher/DAS - Secretaria Estadual Saúde/RS.
- A escola que previne – a escola que com vive – Geralda Rigotti e Naidel
Coimbra – médica e psicóloga, técnicas da LAÇOS – ações em educação e
saúde. Porto Alegre –RS.
No turno da noite do dia 22/05/2009 um significativo número de pais e
alunos se fizeram presentes para assistirem a palestra A escola que previne –
a escola que com vive – Geralda Rigotti e Naidel Coimbra – médica e
psicóloga, técnicas da LAÇOS – ações em educação e saúde. Porto Alegre –
RS.
Finalizando, no dia 23/05/2009, tivemos a oficina com a coordenação da
direção de cada escola participante, respondendo as questões: 1) “O que nos
leva a buscar e a participar de atividades que promovam a prevenção da aids e
a construção da cidadania de nosso aluno?”; 2)“Quais as propostas
pedagógicas que podemos realizar neste ano?”. Os parceiros: SES, 4ª.CRS,
9ª.CRE, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores de
Tupanciretã foram os financiadores do evento e dos materiais educativos
distribuídos.
•

Efeitos alcançados
A oportunidade de num grande grupo de atores refletir, debater, construir e
exercitar políticas e práticas de educação para a saúde.
Os pontos positivos que salientamos são:
- a participação de todas as escolas públicas municipais e a maioria das
estaduais;
- o empenho de todos os parceiros, que não mediram esforços para o êxito do
evento;
- a competência e envolvimento dos alunos organizadores do evento – 7º.
Período da Fisioterapia, disciplina de Deontologia;
- o compromisso assumido, de juntos, construirmos uma escola que
proporcione algo que vá além daquilo que convencionamos chamar de ensino
fundamental. Uma escola que oriente os alunos no desenvolvimento das suas
habilidades necessárias ao exercício de uma vida saudável e sintonizada com
as características do meio ambiente e do meio social. Uma escola que os
prepare para assumir a ampla gama de papéis que deverão assumir ao longo
de suas vidas, como cidadãos que participam ativamente da sociedade e
contribuem para seu desenvolvimento.
Recomendações
Em cada capacitação que coordenamos e desenvolvemos fica claro que
devemos nos aprimorar para a próxima. Acreditamos que a 7ª. Oficina
Escolaids que acontecerá no próximo ano seja mais um confronto e

intercâmbio de experiências e um exercício concreto de educação e saúde
preventiva.

