
Programa Saúde na Escola 
Saúde e educação, INTERLIGADAS, promovendo bem estar aos estudantes de Palhoça



Santa Catarina
11 - EBB Professor Ângelo Cascaes Tancredo

Palhoça
Área territorial 394,850 Km²

População estimada 175.272 pessoas

O cenário



EEBIMT  - 1.386  estudantes

 Prevenção de ISTs, gravidez (palestras)

 Prevenção ao uso  e abuso de drogas  (palestra)

Alimentação saudável  (Palestra)

 Combate ao mosquito – dia da família na escola

 Oficina de currículo – evento Interligados

 Rodas de conversa – evento Interligados

Atendimentos  psicológico individual semanal na UBS 

 Treinamento e implementação da brigada de incêndio – Corpo de Bombeiros

Aplicação de teste psicológico – EMEP e Minhas Mãos

 Informação sobre o calendário vacinal e aplicação de vacinas

 Orientação profissional e projeto de vida.

Piloto

2019

Atenção Básica em Saúde



PSE – 2019

Ação contra a Dengue

O secretário de saúde e a equipe da vigilância sanitária realizaram a entrega 

de medalhas aos estudantes que participaram desta ação.



PSE - 2019
Treinamento da brigada de Incêndio da EEBIMT 



PSE - 2019
1ª edição do evento Interligados

Estudantes das EEB Irmã Maria Teresa  e 

Governador Ivo Silveira

Cerca de 800 

estudantes 

participaram 

deste evento



PSE – 2020
2ª edição do evento Interligados

Convidados ilustres

Ginásio da 

EEBIMT - 1400 

estudantes 

participaram 

deste evento



 A segunda edição do evento Interligados

aconteceu no dia 11 de março de 2020, no ginásio

da EEB Irmã Maria Teresa, uma semana antes de

começaram as primeiras ações governamentais

ligadas à pandemia da COVID-19.

Aplicação de técnica projetiva com os estudantes 

dos 1º anos – Qual o meu sonho – redação .

 Participação das equipes do Programa de

Educação pelo Trabalho para a Saúde – ISTs, do

SAMU, da Vigilância Sanitária e do Grupo de

Terapia Comunitária da UBS Bela Vista.



Os estudantes da EEB Dom Jaime 

abrilhantaram o evento e 

conquistaram o troféu da Gincana 

da Saúde - 2020



Pandemia

Isolamento

Incertezas

Mortes

Perda de emprego

Convivência forçada

Saúde mental

 Obrigatoriedade do uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação

 ...

Psicóloga: Elizete Branga  

Estado de quarentena 

rígida e as escolas foram 

fechadas. 

E agora?

Cenário inimaginável



mesmo na pandemia



 Aplicação on-line da escala da maturidade para a escolha

profissional – formulário Google.

 O link do formulário foi encaminhado para os 857 estudantes

dos 2º e 3º ano entre do dias 10 e 25 de novembro de 2020.

 Prazo para o preenchimento do formulário – 30 dias.

 Participantes: 139 estudantes.

BAIXO NÍVEL DE ENGAJAMENTO!

Manutenção do vínculo com a escola e os estudantes



Os dados de identificação dos estudantes foram utilizados para a atualização

dos cadastrados no e-SUS e os resultados da escala indicaram que 54% dos

estudantes, que participaram desta atividade, possuem maturidade para a

escolha da carreira, onde 37% estão na média e 17% acima da média, se

comparados às pessoas da amostra normativa da EMEP.



Objetivos:

 Elevar o nível de engajamento dos estudantes

 Contribuir no controle e diminuição da ansiedade

 Promover a sustentabilidade ambiental e social

Minimizar os efeitos negativos do distanciamento

 Fortalecer o coletivo mesmo a distância

 Favorecer o trabalho em equipe nos núcleos familiares

“A educação do pensamento  passa pelo 

trabalho com as mãos” 
Helena Antipoff 

Gincana Virtual



Apoio das agentes comunitárias de Saúde



Apresentação: https://youtu.be/FlXPjQPi-mo

Etapa 1 - https://youtu.be/F84KmP_y2E8

Etapa 2 - https://youtu.be/J6L_yZ8iH9M

Etapa 3 - https://youtu.be/NuOIN_Ay168

Etapa 4 - https://youtu.be/EVMxa9-Cq2g

Vídeo do secretário de saúde e formulário 

avaliativo.

Produção do material audiovisual
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A gincana virtual ainda está em andamento



Palestra on-line – Dia 

da Família na Escola

Parceria das estagiárias do 

curso de psicologia da 

Unisul - Xô Covid - 1º e 2º 

ano, do ensino fundamental, 

da EEB Dom Jaime de 

Barros Câmara – 2º semestre 

de 2021.

PSE - 2021



PSE - 2021 
Piloto do Ateliê terapêutico na escola -

retorno as aulas presenciais. 



A proposta do Ateliê Terapêutico na Escola é disponibilizar para o estudante, 

que apresenta dificuldades no contexto escolar,  um espaço de pertencimento,  

acolhimento e desenvolvimento.

Por que é importante ter um ateliê terapêutico na sua escola?

EEB Professor Henrique Estefano Koerich– 22/06/2021

Respostas dos estudantes:

“Para melhorar a minha saúde mental.”

“Para ajudar nosso desenvolvimento escolar.”

“Para relaxar.”

“É melhor porque eu não consigo estudar com barulho na sala de aula.”

“Porque é bom.”

“Porque me ajuda com a minha ansiedade.”

“Porque a gente aprende coisas novas e ajuda os outros com o que a gente 

aprendeu.”

“Porque me acalma.”

“Porque ajuda a melhor o psicológico das crianças.”

“Porque é bom e eu fico feliz.”



Psicóloga: Elizete Branga

(48) 991432560  

Secretário Municipal de Saúde Rosiney Horácio

Precisamos unir forças e encontrar novos 

caminhos para não pararmos!

Agradecemos a oportunidade e a atenção.

Estamos INTERLIGADOS!


