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RESUMO  
O projeto propõe ações de intervenção em uma escola associadas ao Projeto 

Saúde na Escola, com vistas a promover maior integração e diálogo entre 

profissionais da saúde e comunidade escolar e melhorar sua cobertura vacinal. 

Para isso, adotamos uma metodologia inspirada na Educação Popular em 

Saúde com intuito de envolver os sujeitos em uma ação pedagógica 

emancipadora, que promova uma reflexão crítica sobre a realidade e adoção 

de atitudes que melhorem os indicativos de saúde individual e coletiva. 

Especificamente, pretende-se uma melhoria da cobertura vacinal da 

comunidade escolar por meio de ações que envolvem: formação de equipes de 

trabalho interdisciplinares, promoção de palestras, elaboração de murais 

educativos e realização de encontros de aprendizagem dialógicos e capazes 

de conscientizar sobre a importância do Programa Nacional de Imunização. 

 

Palavras chaves: Educação Popular em Saúde; Programa Saúde na Escola: 

Cobertura Vacinal. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de vacinas como forma de impedir a disseminação de doenças 

é uma medida adotada no Brasil desde o século XIX, a partir das campanhas 

de vacinação de Oswaldo Cruz e as primeiras práticas em saúde pública no 

país (BRASIL, 2014). No entanto, foi a partir do sucesso das campanhas de 

vacinação contra varíola nos anos sessenta que se estrutura o Programa 

Nacional de Imunizações – PNI em 1973, com o objetivo de controlar e 

erradicar doenças imunopreveníveis.  O PNI brasileiro possui destaque 

internacional como política pública de saúde por ter resultado na erradicação 

de importantes doenças graves, como a varíola e poliomielite. Além disso, 

integrado ao Sistema Único de Saúde - SUS, o programa garante a população 

acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), através do Calendário Nacional de Vacinação.  

As metas do PNI foram incorporadas as ações da atenção básica, 

principalmente ao Programa Saúde da Família- PSF e Programa Saúde na 

Escola - PSE. Nesses dois programas são rotineiras as práticas de verificação 

da caderneta de vacinação e orientação sobre a importância das vacinas, 

encaminhando-se a população às unidades de saúde para iniciar ou completar 

o esquema vacinal, conforme os calendários de vacinação.  

O Programa Saúde na Escola – PSE, criado pelo Decreto nº 6.286, de 05 

de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007), tem o objetivo de articular as políticas 

de saúde e de educação para desenvolver com os estudantes e comunidade 

escolar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde nas escolas e 

seu entorno. O programa prevê o desenvolvimento de 12 ações, dentre as 

quais se destaca a verificação e atualização da situação vacinal dos educandos 

nas instituições de ensino (MINISTERIO DA SAÚDE, 2017). Por isso, o PSE 

representa uma importante inciativa para a efetivação das metas do PNI com 

ampliação da cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. 

As ações do PNE sobre a cobertura vacinal ganharam ainda maior 

relevância diante da queda nas taxas de imunização nos últimos anos no 

Brasil. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde – MS, 

entre os anos de 2016 e 2017, houve queda em dez imunizantes indicados 

para o primeiro ano de vida, elevando-se o risco da ocorrência de 17 doenças 



 
 

causadas por vírus e bactérias, como sarampo, a rubéola e a poliomielite 

(ZORZETTO, 2018).  

Essa queda nas taxas de vacinação tem sido associada ao crescimento dos 

movimentos antivacinas, juntamente com a dispersão de informações erradas, 

sobretudo, por meio da internet e demais canais virtuais (SATO, 2018). A 

dispersão de informações inverídicas pode propiciar que os indivíduos se 

recusem ou atrasem a aceitar as vacinas recomendas, mesmo elas estando 

disponíveis nos serviços públicos de saúde. 

Destacam-se também questões estruturais, relacionadas ao modelo de 

assistência à saúde predominante, ainda muito focado na resolução de 

problemas agudos de saúde em detrimento da atenção básica e preventiva. 

Além de questões relativas a necessidade de conscientização da população 

sobre a importância das vacinas para manutenção da saúde, fazendo-se frente 

ao movimento antivacinas. Essas duas questões estão intrinsicamente 

relacionadas os objetivos do PNE, o qual lança mão da parceria das escolas e 

a rede de atenção básica, focando nos processos educativos capazes de 

promover melhorias nos indicativos de saúde na comunidade escolar 

(ZORZETTO, 2018).   

Além disso, as escolas também são locais privilegiados para educação em 

saúde dos adolescentes, pois a maioria ainda não desenvolveu o hábito de 

frequentar o sistema de saúde (VIEGAS et al., 2017). Dessa forma, a escola 

tem sido alvo das campanhas voltada para esses jovens, como vacinação 

contra HPV e Meningite C (CARVALHO, 2015). 

Apesar da relevância do PSE, diversos trabalhos apontam problemas 

comumente presentes nas estratégias do PSE, que podem comprometer a 

eficiência do programa e alcance de suas metas (DINIZ, 2015; SILVA, 2015; 

BAGGIO et al., 2018).   

O primeiro desafio refere-se as dificuldades de se efetivar um trabalho em 

conjunto entre os profissionais do PSE e aqueles da escola, acarretando em 

ações desarticuladas e unilaterais nas unidades escolares. Essa desarticulação 

também contribui para a uma baixa adesão e envolvimento da escola com o 

programa. A esses problemas ainda se somam as limitações comumente 

impostas pelas condições estruturais das escolas, recursos humanos e 

materiais.  



 
 

Esse conjunto de problemas de gestão é acompanhado também por um 

distanciamento da comunidade escolar, como resultado do não atendimento de 

suas expectativas e/ou por não compreender a importância das ações do PSE. 

Esse cenário é agravado mais ainda quando são empregadas estratégias de 

ações pautadas em concepções de educação em saúde verticalizadas, 

associadas a uma visão de ensino tradicional e centradas na figura do 

profissional de saúde/professor. O modelo tradicional de ensino, centrado na 

figura do profissional em saúde/professor, dificulta a participação dos sujeitos e 

dificilmente promove desenvolvimento de autonomia para tomada de atitudes 

promotoras de saúde.  

De acordo com Silva et al. (2010), embora a educação tradicional ainda seja 

bastante presente nas práticas em saúde, cada vez mais se fortalece um 

movimento da educação popular que se contrapõe ao autoritarismo da cultura 

sanitária e ao tecnicismo, sendo a favor da autonomia, da participação dos 

sujeitos e do diálogo dos saberes e das práticas. Nesse movimento busca-se 

uma relação horizontal entre profissionais de saúde e a comunidade, com 

intuito de empoderar os atores sociais, fortalecer a comunidade e favorecer 

relações sociais mais justas (REIS, 2006; SILVA et al, 2010; REIS et. al., 

2013). 

Nesse sentido, o presente projeto orienta-se pela necessidade de 

integração entre saúde, escola e comunidade como uma tríade básica para o 

sucesso do PSE. Além disso, ressalta-se a importância da adoção de práticas 

educativas em saúde mais horizontalizadas, participativas e dialógicas entre 

profissionais de saúde, educadores, educandos (NEITZKE et al., 2012). 

Partindo-se dessa reflexão, busca-se construir um plano de intervenção no 

âmbito das ações do PSE em uma escola pública, focando-se nas estratégias 

educativas relacionadas a cobertura vacinal dos educandos.  

 



 
 

2. PROBLEMATIZAÇÃO DA SITUAÇÃO 

Estudos sobre experiências do PNE em diversos municípios, inclusive no 

município de Betim/MG, apontam dificuldades na gestão e execução das 

atividades previstas no programa, comprometendo seu potencial em melhorar 

nas condições de saúde e qualidade de vida dos educandos (DINIZ, 2015; 

SILVA, 2015; BAGGIO et al., 2018). A partir da vivência de algumas atividades 

já realizadas no âmbito PSE na escola, foram identificados alguns problemas: 

 Desarticulação entre ações de profissionais da saúde e educação: 

as atividades (por exemplo, solicitação de cartão de vacinação, medida 

de peso e altura, entrega de folheto de campanhas, palestras sobre 

estado nutricional e alimentação saudável) foram previamente 

agendadas pela equipe de profissionais de saúde através de contato 

direto com os diretores da escola. No entanto, não houve nenhuma 

reunião prévia ou discussão com os demais educadores da escola 

esclarecendo o PSE, suas finalidades e ações. Esse cenário dificultou a 

participação dos educadores da escola nas ações do PSE, inclusive dos 

professores das áreas de Ciências e Educação Física, cujo conteúdo é 

correlacionado as atividades previstas no PSE. 

  Emprego de metodologias de ensino tradicionais, rígidas e pré-

definidas, com empenho ao cumprimento de metas: as ações foram 

organizadas de forma pouco participativa, sendo centrada na figura dos 

profissionais de saúde que conduziam a coleta de dados ou exposição 

de informações em palestras. Dessa forma, os sujeitos tiveram pouca 

oportunidade para refletir sobre os significados dessas ações. 

 Pouca ou nenhuma participação da comunidade de pais e 
responsáveis: a participação dos pais/responsáveis se deu apenas por 

meio do fornecimento de cartões de vacinação e autorização para 

imunização. 

Nesse contexto, observou-se desinteresse entre os alunos em realizar as 

atividades propostas, além de não atenderem as solicitações dos profissionais 

da saúde. Um número baixo de alunos, por exemplo, trouxe a cartão de 

vacinação para ser examinados, mesmo sendo distribuídos bilhetes solicitando 

que os pais enviassem esse documento. Muito provavelmente, o trabalho 

integrado entre os profissionais da escola e da saúde poderia ter promovido 



 
 

uma maior adesão dos alunos nas ações do PSE, com estratégias de 

comunicação e engajamento mais próximas ao contexto da unidade escolar.  

 

 

3. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

O projeto de intervenção será realizado em uma escola pública da 

periferia da Região Metropolitana de Belo Horizonte, conveniada ao PSE.  A 

escola objeto desse projeto é uma instituição pública municipal, que atende 

cerca 800 alunos do 1o aos 9o anos do ensino fundamental, com 6 a 15 anos 

de idade, além de estudantes jovens e adultos, na modalidade EJA. Está 

localizada no bairro Jardim Terezópolis, em Betim, Minas Gerais, caracterizado 

por ser uma comunidade carente, com altos índices vulnerabilidade e risco 

social (FJS, 2007). 

Para as ações do PSE a escola está vincula a Unidade de Saúde Básica 

mais próxima, sendo que os profissionais da saúde pertencem a diferentes 

Equipes de Saúde da Família, possuindo perfil interdisciplinar.  
 



 
 

4. JUSTIFICATIVA 

O Programa Saúde na Escola – PSE tem o objetivo de articular ações 

entre os setores da saúde e educação, promovendo a saúde através da 

prevenção de agravos à saúde e do estímulo de práticas saudáveis e que 

melhorem a qualidade de vida dos educandos e suas famílias. Além disso, 

representa uma oportunidade de formação de agentes multiplicadores através 

de medidas de educação permanente em saúde para os jovens e dos 

profissionais envolvidos (BRASIL, 2015).  

Uma das ações prevista no PSE é a verificação da situação vacinal dos 

educandos, com objetivo de atualizar o cartão de vacinação de acordo com 

Calendário Nacional de Vacinação. Dessa forma, o PSE atua de forma 

coordenada com o PNI, contribuindo para ampliação da cobertura vacinal entre 

crianças e adolescentes. A ação do PNE com vistas a melhoria da cobertura 

vacinal dos estudantes tem enorme importância, sobretudo, diante dos dados 

do Ministério da Saúde que indicam uma queda nas taxas de imunização no 

país. Além disso, a escola é um local de convívio e interação cotidiana para 

maioria dos adolescentes, sendo um espaço privilegiado para ações que 

estejam focadas nesses jovens.  Por isso mesmo, a escola é o local visado 

para realização de campanhas voltadas para os adolescentes, como aquelas 

de prevenção de DST ou vacinação contra HPV e Meningite C.  

O presente projeto está vinculado também a concepções de educação 

em saúde inovadoras que questionam a centralização do conhecimento na 

figura de professores e profissionais em saúde. Pelo contrário, busca-se ações 

que promovam a conscientização dos sujeitos para o desenvolvimento de 

autonomia e capacidade tomada de decisões, além de atuarem para melhorar 

os índices de saúde e qualidade de vida de sua comunidade (REIS, 2006; 

SILVA et al., 2010).  

Nesse sentido, acredita-se que as ações do PSE na escola, desde que 

planejadas de forma conjunta e democrática, tem o potencial de conscientizar 

crianças e adolescentes sobre a importância da imunização, de forma a 

engajá-los em melhorar sua situação vacinal e dos sujeitos de sua família e 

comunidade.  

 



 
 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os campos da educação e saúde são esferas do conhecimento e do 

trabalho humano cujas inter-relações são essenciais para a promoção de 

saúde, qualidade de vida, e desenvolvimento humano integral (REIS, 2006; 

CARVALHO, 2015). Essas inter-relações teóricas e práticas constituem a 

educação em saúde, relacionada a formação profissional em saúde, ao 

desenvolvimento de ações para prevenir doenças e ao desenvolvimento de 

autonomia e engajamento dos sujeitos na intervenção nos processos de saúde 

e doença. No entanto, enquanto práticas sociais, educação e saúde são 

também um produto do contexto social, histórico e econômico e se alternam 

entre práticas mais conservadoras, elitizadas, higienistas e medicalizadas, ou 

ações mais inovadoras, populares, participativas e dialógicas (REIS, 2013). No 

presente projeto, as abordagens de educação em saúde são pautadas em uma 

pedagogia crítica que busca promover a participação dos sujeitos no processo 

de ensino e aprendizagem, com vistas ao desenvolvimento de autonomia e 

capacidade de intervir ativamente sobre os contextos sociais, políticos e 

econômicos que interferem nos indicativos de saúde. 

Segundo Villa (2019), o ato educativo é um processo que envolve sujeitos, 

em determinados tempos e espaços, com intenções específicas. Cabe ao 

educador o planejamento do ato educativo de forma a propiciar a 

problematização, o diálogo e a troca de saberes. Esse planejamento reflete os 

objetivos e intencionalidades do educador, e determina o processo de ensino e 

aprendizagem. Para Arroyo (2012), o educador deveria pautar seu 

planejamentos e ações sempre nos sujeitos envolvidos, a partir de seus 

anseios, necessidades e escolhas. 

Em sintonia com esses autores, a proposta de educação freireana reforça a 

importância de repensarmos a forma como planejamos nossos trabalhos 

pedagógicos, sobretudo, em relação nossa concepção sobre o papel dos 

educandos em nossas ações educativas (VILLA, 2019). Dessa forma, a 

pedagogia crítica de Paulo Freire defende uma prática educativa a partir das 

experiências de vida dos educandos, que passam a ser o centro do processo 

educativo. Mas para isso, é necessário diálogo, através do qual o educando 

pode demonstrar suas necessidades, interesses e habilidades. É a partir do 



 
 

diálogo entre os sujeitos que se constrói uma educação mais horizontal e 

participativa, capaz de levá-los a intervir sobre sua realidade. 

A educação freiriana possibilita ainda que os educandos contextualizem os 

conhecimentos abordados e incentivam a participação dos sujeitos nas ações 

educativas, interferindo sobre seus hábitos e realidades (VILLA, 2019). Essa 

participação dos educandos no processo educativo abre a possiblidade de 

contribuírem com a organização do processo educativo, revendo atividades ou 

ações que se mostram mais ou menos eficazes ou que possuam aplicabilidade 

ou não a sua realidade. Assim, as ações educativas não se apresentam como 

um pacote já pré-definindo e imutável, mas possível de se adequar as reais 

necessidades existentes. 

De acordo com Vasconcelos (2011, pág. 28) esse novo “jeito de conduzir o 

processo educativo” encontra maior expressão no método da Educação 

Popular, que propõe o desenvolvimento crítico dos sujeitos para releitura de 

sua realidade e promoção de mudanças sociais e políticas. A Educação 

Popular: 
“....busca trabalhar, pedagogicamente, o homem e os grupos envolvidos no 

processo de participação popular, para fomentar formas coletivas de 

aprendizado e investigação de modo a promover o crescimento da 

capacidade de análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 

estratégias de luta e de enfrentamento. É uma estratégia de construção da 

participação popular no redirecionamento da vida social” 

(VASCONCELOS, 2011, pág. 29). 

Segundo Bonetti et al., (2011), o contexto de surgimento da Educação 

Popular tem origem nas décadas de 60 e 70, com a aceleração da 

industrialização brasileira e agravamento das condições sociais (renda, 

moradia, alimentação e saúde) da população. Nesse período, aparecem 

também nas Universidades experiências de extensão, como nos recém criados 

Departamentos de Medicina Preventiva, Comunitária, Social, que desenvolvem 

conceitos importantes como a participação comunitária, regionalização e 

integração docente-assistencial. Contemporaneamente, diversas ações da 

Igreja Católica, por meio de pastorais e do movimento da Teologia da 

Libertação, trabalham no sentido de organizar trabalhadores rurais, urbanos, 

desempregados e associações de moradores. Nesse contexto, Paulo Freire 



 
 

sistematiza um método de ensino que revoluciona o processo de alfabetização 

de trabalhadores rurais nordestinos, em 1964, construindo as bases da 

Educação Popular. Esse novo método valorizava os conhecimentos e a cultura 

popular, e promoveu um processo libertação e emancipação, pelo 

entendimento das condições políticas e econômicas opressoras (GOMES & 

MERHY, 2011).  

A pedagogia emancipadora de Freire influenciou a organização de 

diversos movimentos sociais nas décadas de 70 e 80, inclusive no campo da 

saúde em que os conceitos da educação popular conduziam a uma relação 

menos vertical entre os profissionais e a sociedade. Desses movimentos se 

constitui o campo da Educação Popular em Saúde – EPS (GOMES & MERHY, 

2011) que nasce como uma alternativa ao modelo tradicional de intervenções 

na saúde, pois propõe o desenvolvimento da autonomia, da participação social 

e do diálogo de saberes e práticas (KRUSCHEWSKY, 2008; BONETTI et al., 

2011).  

O presente projeto se fundamenta nos pressupostos político-

pedagógicos da Educação Popular em Saúde, sendo avesso as práticas 

tradicionais e centralizadoras de ensino e aprendizagem e intervenção sobre os 

usuários dos serviços em saúde. Portanto, as práticas educativas em 

proposição foram inspiradas na metodologia de Freire, com o objetivo de 

promover o diálogo e participação dos sujeitos da comunidade escolar e seu 

engajamento na promoção de mudanças necessárias para promoção de saúde 

individual e coletiva. 

 

 



 
 

6. OBJETIVOS  
 

 6.1 Objetivo geral 

 Propor um plano de intervenção para as ações do PSE relativas a 

cobertura vacinal, de forma a melhorar a articulação entre profissionais 

da saúde e da escola e construir estratégias educativas que promovam 

o diálogo na comunidade escolar e o engajamento dos sujeitos na 

promoção de saúde individual e coletiva. 
 
6.2 Objetivos específicos 

 Criar um grupo de trabalho com representantes de profissionais da 

saúde, de educadores e de pais e alunos da escola, para articular as 

ações de educação em saúde na instituição; 

 Apresentar e discutir com a comunidade escolar os objetivos e ações do 

PSE; 

 Discutir com a comunidade escolar estratégias para o levantamento 

periódico da situação vacinal dos estudantes da escolar; 

 Discutir com a comunidade escolar a importância da imunização de 

crianças, jovens e adultos de acordo com o Calendário de Vacinação; 

 Discutir com a comunidade escolar possíveis razões para a baixa 

cobertura vacinal no Brasil, em Betim e na região da escola; 

 Construir coletivamente estratégias de educação em saúde que 

promovam a participação dos estudantes em ações de conscientização 

sobre a importância da imunização de acordo com o Calendário de 

Vacinação. 

 Avaliar coletivamente as ações e resultados do PNE. 

 



 
 

7. PÚBLICO ALVO E METAS 

O presente projeto de intervenção pretende promover melhorias nos 

indicativos de saúde na comunidade escolar de uma escola pública, 

participante do PSE, em Betim, MG.  Para tanto, envolve alunos, pais e 

profissionais da saúde, vinculados ao PSE, e educadores da escola. 

Nesse sentido, o projeto de intervenção se propõe a cumprir as seguintes 

metas: 

 Realizar palestra de apresentação sobre as ações do PSE e sua 

importância, a ser promovida na primeira reunião do ano com pais e 

alunos; 

 Produzir um mural com todas as ações e eventos relativos ao PSE para 

divulgar essas informações para a comunidade escolar; 

 Constituir um grupo de trabalho com representantes de profissionais da 

saúde, de educadores e de pais e alunos da escola, para articular as 

ações de educação em saúde na instituição. Esse grupo de trabalho 

pode ser inicialmente constituído pelos integrantes do Conselho Escolar, 

que possui representatividade de todos os setores da comunidade 

escolar,  juntamente com representantes dos profissionais de saúde do 

PSE; 

  Incluir o cartão de vacinação como documento a ser apresentado na 

matrícula anual dos alunos, para análise da situação vacinal dos 

estudantes; 

 Realizar uma atividade educativa inspirada na educação popular 

proposta por Paulo Freire com intuito de promover o diálogo com a 

comunidade sobre: a importância da imunização de crianças, jovens e 

adultos; as possíveis razões para a baixa cobertura vacinal no Brasil, em 

Betim e na região da escola; e promover a participação dos sujeitos em 

ações de conscientização sobre a importância da imunização de acordo 

com o Calendário de Vacinação. 

 Realizar uma assembleia para avaliar os resultados do projeto. 



 
 

8. METODOLOGIA 
8.1 Palestra de apresentação 

Elaborar uma palestra curta, cerca de 30 a 40 minutos, para apresentar 

a comunidade escolar todas as atividades propostas pelo PSE. Para isso, 

deverá ser montada uma apresentação, utilizando-se o programa 

Microsoft POWERPOINT. Deverão ser utilizados elementos visuais atrativos, 

como imagens, vídeos de curta duração e palavras-chave, capazes de chamar 

a  atenção da plateia e sensibilizá-la sobre a importância das ações do PSE.  

Durante essa palestra também deverá ser divulgado a formação de uma 

equipe de trabalho, sendo sondado se há interessados em integrar ao grupo. 

 

8.2 Mural de Ações do PSE 

 Montar um mural com todas as ações e eventos relativos ao PSE na 

escola, contendo datas, sujeitos participantes e contados dos responsáveis 

pelo projeto, com objetivo de divulgar essas informações para a comunidade 

escolar. Para isso, deverá ser reservado uma parede limpa na escola (ou mural 

de madeira), para que sejam afixadas as informações. 

 

8.3. Formação da Equipe de Trabalho 

 É fundamental a formação de um grupo de indivíduos da comunidade 

escolar que se tornem referência para a execução e acompanhamento das 

atividades previstas no projeto de intervenção. Esse grupo deverá integrar as 

ações e objetivos pretendidos pelos profissionais da saúde e educação, bem 

como atender aos anseios da comunidade escolar quanto a melhoria de seus 

indicativos em saúde. Para tanto, sugere-se que os integrantes do Conselho 

Escolar podem ser convidados a fazer parte dessa equipe de trabalho, uma vez 

que já possuem reuniões rotineiras e estão sensíveis aos diversos projetos 

desenvolvidos na escola. 

 

8.4. Coleta de cópias dos cartões de vacinação dos estudantes 

 Atualmente, a legislação não permite que as escolas exijam dos pais o 

fornecimento dos cartões de vacinação de seus filhos, como pré-requisito para 

efetivação de sua matrícula na rede pública de ensino. No entanto, a escola 

pode sugerir que os pais tragam esse documento para que uma cópia seja 



 
 

guardada na pasta dos alunos. Para isso, é importante que seja explicado a 

comunidade escolar as vantagens desse procedimento, que permitirá orientar 

as atividades de educação e vacinação necessárias.  

Dessa forma, será incluída na lista de documentos para matrícula a 

solicitação da apresentação do cartão de vacinação. No ato da matrícula será 

feita uma cópia do cartão de vacinação para ser anexa na pasta do aluno.  

 

8.5 Diagnóstico da Cobertura Vacinal Escola 

A equipe de profissionais de saúde do PSE poderá analisar as cópias 

dos cartões de vacinação recolhidos durante a matricula no final do ano. Essa 

análise permitirá um diagnóstico da situação vacinal dos alunos da escola, 

possibilitando o planejamento de ações de educação em saúde e de vacinação 

dos estudantes.  

 

8.6 Encontros educativos  

Serão organizados encontros educativos sobre o tema vacinação, a 

partir de pressupostos que fundamentam a Educação Popular, proposta por 

Paulo Freire. Nesse sentido, trata-se da busca por uma metodologia 

problematizadora, capaz de valorizar o saber do educando e capacitá-lo para 

transformação de sua realidade e de si mesmo, além de empoderar os sujeitos 

ao propor sua participação ativa nas ações de saúde individual e coletivas 
(CYRINO & TORALLES-PEREIRA, 2004;  

Para tanto, a presente intervenção pedagógica pretende ser feita em três 

encontros diferentes, seguindo-se as etapas tradicionais do método de Paulo 

Freire: Investigação dos Temas Geradores; Codificação e Descodificação; 

Desvelamento Crítico (COSTA et al., 2018). Para isso, ao invés da formação de 

uma sala de aula, pretende-se constituir um Círculo de Cultura, representado 

por um espaço de aprendizagem dialógico de troca de saberes. Nesses 

espaços educativos, os sujeitos se reúnem para investigar temáticas e 

situações-problema reais, as quais levam à reflexão da própria vida e 

possibilitam sua decodificação e reconhecimento (HEIDEMANN et al., 2017). 



 
 

Dessa forma serão realizados três encontros para os quais serão 

convidados pais, alunos e profissionais da escola, além dos profissionais de 

saúde do PSE. Abaixo descrevemos os objetivos de cada encontro. 

 1o Encontro: os sujeitos (educandos) são reunidos para se constituir um 

Círculo de Cultura e investigar os Temas Geradores.  Para promover a 

discussão, os educandos serão organizados em grupos com a tarefa de 

discutirem a importância da vacinação e os perigos da baixa cobertura 

vacinal. Deverão ser levantados e anotados todos os problemas em sí, 

relacionados a essa temática e cada elemento anotado deverá ser 

sintetizado em um termo chave. Posteriormente, os grupos apresentarão 

aos demais suas discussões e achados, e em consenso do Círculo de 

Cultura serão escolhidos os Temas Geradores, que são palavras ou temas 

extraídos do cotidiano das pessoas participantes. Esses Temas Geradores 

serão escritos em papel e colados em um mural do projeto. 

 

 2o Encontro: no segundo encontro, os profissionais da saúde (educadores) 

irão promover uma discussão sobre cada Tema Gerador descoberto pelos 

educandos no encontro anterior. Nessa discussão, os educadores irão 

aportar informações técnicas, tirar dúvidas e fornecer material para estudo. 

Nesse momento, recomenda-se o uso de cartilhas de campanhas 

educativas sobre vacinação, servindo de base para discussão entre os 

participantes. Dessa forma, busca-se o processo de Codificação e 

Decodificação que representa um momento de contextualização, quando 

os temas são problematizados e analisados, permitindo os sujeitos ter uma 

visão crítica do problema discutido. 

 
 3o Encontro: nesse momento, os educandos serão novamente convidados 

a ser organizar em grupos, dentro dos quais discutirão para cada Tema 

Gerador uma ação necessária para solucionar o problema da baixa 

cobertura vacinal. Essas ações serão discutidas no Círculo de Cultura e as 

ações que se mostrarem mais apropriadas serão incluídas no Mural, sendo 

colocadas ao lado dos Temas Geradores relacionados. Nessa etapa, 



 
 

busca-se Desvelamento Crítico, que representa uma tomada de 

consciência da situação real.  

Essa proposta demanda materiais acessíveis na escola, como: 

- Espaço (sala de aula, auditório, cantina, etc) com cadeiras para a formação 

do Círculo de Cultura; 

- Papel e canetas para anotar os Temas Geradores e ações; 

- Espaço para montagem de mural, como uma parede livre; 

- Cartilhas de campanhas de Vacinação. 

 

8.6 Assembleia de Avaliação 

 Ao final da realização das atividades deverá ser realizada uma 

assembleia aberta a toda a comunidade escolar com o objetivo de se refletir 

sobre os processos vivenciados e sintetizar os resultados obtidos. Nessa 

assembleia se buscará dar voz a todos os participantes no intuito de favorecer 

o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos na busca de soluções para 

melhoria das condições de saúde individual e coletiva.  



 
 

9. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

As atividades deverão ser desenvolvidas no final de 2019 e primeiros 

meses de 2020. 

Atividades previstas  
2019 2020 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Elaboração do Projeto X X X     
Coleta de Cartões de Vacinação   X X    
Diagnóstico da Cobertura Vacinal    X X   

Palestra de Apresentação     X   
Elaboração do Mural de Ações do 

PSE     X X X 

Atividades Educativas     X X  
Assembleia de Avaliação       X 

 

 
10. ORÇAMENTO 

No Quadro 1 estão descritos os  materiais e equipamentos necessários 

para a realização das atividades. Alguns deles já estão disponíveis na escola, 

por isso, não haverá custo relacionado a eles. 

Quadro 1. Orçamento dos materiais e equipamentos necessários para a 
realização das atividades previstas no projeto de intervenção 
Material de consumo Quantidade Valor unitário Valor total 

Projetor de Multimídia 01 
Já disponível na 

escola 
 

0 

Computador portátil 01 
Já disponível na 

escola 
 

0 

Tela de projeção 01 
Já disponível na 

escola 
 

0 

Cópias dos Cartões de 
Vacinação 800 R$ 0.15 R$ 120,00 

Materiais diversos 
para confecção do 

mural 
01 

Já disponível na 
escola 

 
0 

TOTAL   R$ 152,00 

 



 
 

11. RECURSOS HUMANOS 

O projeto de intervenção contará com uma equipe multidisciplinar e 

interinstitucional entre Escola) e Unidade Básica de Saúde, da rede municipal 

de Betim: 

• A equipe de profissionais do PSE geralmente é formada por Enfermeira, 

Técnica de Enfermagem e Agente Comunitária de Saúde; 

• A equipe de profissional da escola será formada por três professores da 

área de Ciências, cujo conteúdo possui maior afinidade com os objetivos 

do projeto; 

• Sujeitos da comunidade, pais e alunos, formaram também parte da 

equipe de trabalho. A princípio serão convidados indivíduos que já 

atuam no Conselho Escolar, por já estarem familiarizados a dinâmica 

das atividades escolares, seus desafios e especificidades. 

 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

A avaliação do projeto deverá ocorrer em todas atividades previstas, 

sempre com foco no desenvolvimento da consciência crítica dos participantes 

em relação a importância da atualização dos Cartões de Vacinação. Nesse 

sentido, alguns critérios avaliativos são importantes, como: a participação dos 

sujeitos nas atividades; o surgimento de discussões pautadas em casos reais e 

que afetam o cotidiano dos sujeitos; a produção de soluções para o desafios e 

problemas identificados.  

Além disso, a metodologia prevê a realização de um Assembleia de 

Avaliação, na qual se objetiva que a comunidade escolar produza uma síntese 

reflexiva sobre o processo educativo vivenciado. 
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