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Introdução

O Curso de Formação - Sexualidade, Prevenção das Dst’s e Hepatites Virais
surgiu da necessidade de formar professores para atuar junto ao Programa Saúde
na Escola, onde profissionais da Educação e da Saúde trabalham conjuntamente
para a disseminação da prevenção. O curso é desenvolvido pelo Núcleo de

Educação à Distância da SEE (Secretaria de Estado da Educação da Paraíba), em
parceria com a SES (Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba).

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância da formação e
capacitação de professores para atuarem na escola com temáticas que referem a
sexualidade, a prevenção das dst’s/aids e hepatites virais, assim como descrever os
passos e as estratégias que foram utilizadas para a formação de professores no
âmbito da Educação de Pares.

Metodologia

O Curso de Formação se dá na modalidade a distância, em sete meses,
oferecido na forma de projeto piloto, está estruturado em cinco módulos.

Resultados
Com o curso podemos atender às diretrizes estabelecidas pelo Programa
de Saúde na Escola (PSE) e Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), a fim
de que os professores da Rede Estadual consigam se aproximar de diversos temas
(sexualidade, gênero, saúde sexual e reprodutiva, DST/Aids e Hepatites Virais,
diversidades e direitos) que muitas vezes existem dificuldades de desenvolvê-los em
sala de aula, acarretando - muitas vezes - em posturas preconceituosas e/ou
inapropriadas para se trabalhar com crianças, adolescentes e jovens. Dessa forma,
desenvolvendo nos mesmos o respeito à diversidade, ajudando-os a construir laços
de convivência fraterna entre todos os seres humanos, entre todos os povos, entre
culturas diferentes e intervenção no enfrentamento a epidemia do HIV/Aids e das
Hepatites Virais.
O curso a distância possibilita aos cursistas a integrarem-se de uma forma
de educação interativa e atualizada nas novas tecnologias, na qual novas didáticas
conduzem os cursistas a desenvolverem disciplina e domínio do seu tempo de
estudo, bem como, discutirem como atuam em sala de aula nas suas respectivas

escolas, ou seja, como o docente se comporta/atua com as temáticas aprendidas no
curso.

Conclusão

Contudo, percebemos que o curso de formação contribui para que o professor
consiga trabalhar de forma mais sistemática em sala de aula, com propriedade dos
temas envolvidos. A interação e a educação de pares são importantes para
efetivação das ações do professor.

