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Ofício n° 028/2009/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 05 de março de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: Programa Saúde e Prevenção na Escola 
 
 
 

  Senhor(a) Secretário(a) 
 
 
1.  O Programa Saúde e Prevenção na Escola (SPE) têm como foco trabalhar à 
prevenção dos jovens e adolescentes diante de temáticas em que estes apresentam um alto grau 
de vulnerabilidade: Drogas, Sexualidade, Gravidez na adolescência, Infecção do HIV/AIDS, 
entre outros. 
2.  Durante o ano de 2009, realizou-se um trabalho significativo e que gerou 
resultados positivos com o programa SPE. As temáticas trabalhadas vieram ao encontro das 
necessidades da escola e do contexto em que os alunos estão inseridos.  
Diante da necessidade de fazermos com que esses temas sejam constantes no cotidiano escolar, 
em 2010 iremos dar continuidade às atividades do Programa Saúde e Prevenção na Escola 
(SPE), de acordo com as seguintes orientações: 

1- O coordenador pedagógico que participou dos encontros de formação sobre o SPE deve 
continuar sendo o articulador das ações do programa na escola. Caso a escola ainda não 
desenvolve o SPE, esta deve indicar um coordenador para que seja a referência do 
programa para a DRE e SEDUC do programa. 

2- O papel do coordenador pedagógico é articular juntamente com os professores a 
elaboração das ações (PLANO DE AÇÃO DO SPE) e colaborar com o 
desenvolvimento destas.  

3- Os professores de CIÊNCIAS, BIOLOGIA, HISTÓRIA E EDUCAÇÃO FÍSICA, serão 
os professores responsáveis pelo programa na escola. Os professores destas disciplinas 
devem conhecer o programa SPE e juntamente com o coordenador pedagógico elaborar 
o plano de ação para 2010 do SPE. (As ações do SPE podem ser inseridas nas ações do 
PPP) 

4- Nas escolas que oferecem apenas a primeira fase do ensino fundamental, o professor da 
turma é o responsável pelo desenvolvimento do programa juntamente com os 
coordenadores pedagógicos. Lembramos ainda, que nesta fase, as temáticas devem ser 
reformuladas e elaboradas levando em consideração a idade e a série dos alunos. 

5- Sugerimos diante das muitas atividades que a escola precisa desenvolver durante o ano 
letivo, que em cada mês seja realizada uma ação do SPE. Essas atividades podem ser 
trabalhadas de modo coletivo pelas disciplinas ou em cada mês um professor realize o 
trabalho. Cada equipe define como melhor organizar o seu trabalho, sendo que 
mensalmente uma atividade deve ser realizada. 

 



 
6- O plano de ação juntamente com o nome do coordenador pedagógico e dos professores 

responsáveis pelo programa deve ser enviado a esta Diretoria para a Assessoria do 
Currículo até o dia 30 de março de 2010. 

7- As temáticas que forma o eixo principal do SPE são: Drogas, Sexualidade, Gravidez na 
adolescência, Infecção do HIV/AIDS. Além destas, outras temáticas ou qualquer outra 
situação de vulnerabilidade dos jovens e adolescentes que faça parte do contexto 
escolar, podem ser trabalhadas, como: Bulimia, Anorexia, Vigorexia, Preconceito, 
Depressão, Calazar, Dengue, etc. 

 
3.  Qualquer dúvida, entrar em contato na Assessoria de Currículo, com Ranieri, 
Jefferson e Goreti através do telefone: 3411-5023 
   

  Atenciosamente,  

 
 

 
LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 


