
Trabalhos vinculados ao Programa Saúde na Escola têm se intensificado na região 

nos municípios. 

Estiveram no gabinete do senhor Prefeito na tarde do dia 28 de Novembro, a 

Assessora do PSE 9º Coordenadoria Regional de Educação de Cruz Alta, a Sr.ª 

Ana Paula Lausmann Termes, junto a Coordenadora Adjunta da 9ª  CES 

Coordenadoria de Cruz Alta, a Sr. ª Débora Teichmann Rodrigues, a assessora do 

PSE da 9ª Coordenadoria e Atenção Básica de Saúde a Sr. ª Neida Maria da Luz. 

Essa reunião é de suma importância para nosso município, contou também com a 

presença da senhora Vice-Prefeita, Joice Zimmer, a Coordenadora de Atenção 

Básica de Saúde de Salto do Jacuí a Sr. ª Loeci P. Amorim, junto a Enfermeira 

Alessandra t. Rodrigues, o secretário de Educação Senhor Derlei Ravanello 

comentou que essa parceria de educação com a Saúde é essencial para que 

projetos venham a beneficiar os alunos nas escolas. 

O planejamento destas ações do PSE considera o contexto escolar e social, o 

diagnostico local em saúde escolar e a capacidade operativa em saúde escolar, 

Mais do que uma estratégia de integração das políticas setoriais, o PSE se propõe 

a ser um novo desenho da política de educação e saúde.  

O programa trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação 

ampla para a cidadania e o usufruto pleno dos Direitos Humanos. Além disso, 

permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos sistemas de saúde, 

educação com vistas à atenção integral à saúde de crianças e adolescentes, 

promove a articulação de saberes, a participação de estudantes, pais, comunidade 

escolar e sociedade em geral na construção e controle social da política pública. 

As ações seguem em todos os administrativos municipais dos 18 municípios de 

abrangência da 6ª CRE. 

O objetivo é desenvolver políticas públicas de saúde e educação voltadas às 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, promovendo saúde e educação integral. 

Ações do programa, Assuntos que serão tratados e discutidos nas escolas junto 
aos professores e alunos. 

 Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); 
 Prevenção ao uso indevido do álcool, tabaco, crack e outras drogas; 
 Promoção da Cidadania; 
 Promoção da Atividade Física e do Lazer nas Escolas; 
 Promoção e Avaliação da Saúde bucal; 
 Acompanhamento Vacinal; 
 Promoção da Nutrição e Alimentação Saudável; 
 Promoção da Saúde Auditiva; 
 Promoção da Saúde Ocular; 
 Violência nas Escolas, 
 Promoção da Saúde Ocular e Identificação de Educandos com Possíveis 

Sinais de Alteração. 
 Ações de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti. 


