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As atividades do Projeto Conversando com os Colegas do Programa Prevenção na Escola são
uma parceria IFRS-BG com a Secretária Municipal de Educação (SMED) e Secretária Municipal
de Saúde (SMS) e ocorrem com alunos de Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede
Municipal de Bento Gonçalves. São oferecidas capacitações para a equipe do projeto pela SMS
e realizadas reuniões com SMED para planejamento e escolha de estratégias conforme o perfil
das turmas a serem abordadas. O objetivo é de atingir o próprio estudante abordando temas
como alimentação saudável, cuidados preventivos com a saúde, drogas, tabagismo e doenças
sexualmente transmissíveis. Outras vezes, considerando-se a proximidade com uma data
comemorativa, desenvolve-se um tema mais específico. Durante os encontros são usadas
diferentes estratégias, como teatro, oficinas, paródias relacionadas aos assuntos, cartões
confeccionados pela plateia (estudantes) e charges. A escolha da estratégia a ser utilizada
depende da faixa etária dos alunos e do tema em questão. Ao incentivar aos alunos bolsistas,
após capacitação com equipe multidisciplinar, a executarem uma proposta, ocorrem abordagens
interdisciplinares dos temas enfocados. Para tanto, é fundamental a pesquisa constante sobre os
temas, mesmo que não haja apresentação de alguns itens aprofundados, pois ao trabalhá-los
nas escolas é necessário que tenham segurança sobre o tópico. A avaliação é realizada a partir
da participação dos grupos nas atividades propostas e será satisfatória quando a interação é
concretizada. O projeto propicia uma conversa entre nossos alunos com alunos de outras
escolas da comunidade, a qual contribui com a Promoção da Saúde, estendendo aos seus
familiares em benefício da qualidade de vida de todos.
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