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O regresso às aulas em regime presencial
em tempo de pandemia

Contributo da Equipa de Saúde Escolar da
Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel
“Com a evolução da
pandemia COVID-19
muitos foram os
desafios que se
colocaram aos vários
sectores da sociedade,
o da educação
não foi exceção”
EQUIPA DE SAÚDE ESCOLAR DA UNIDADE
DE SAÚDE DE ILHA DE SÃO MIGUEL

A Saúde Escolar tem vindo a assumir-se como uma área de intervenção de indiscutível importância no âmbito dos
Cuidados de Saúde Primários,
pelo seu impacto direto na promoção da saúde através do aumento da literacia em saúde da
comunidade educativa.
Com a evolução da pandemia
COVID-19 muitos foram os desafios que se colocaram aos vários sectores da sociedade, o da
educação não foi exceção!
Acompanhando atentamente
a evolução pandémica, a Equipa de Saúde Escolar trabalhou,
desde o início, em articulação
com as escolas, começando pela
colaboração na elaboração e
implementação dos seus planos
de contingência, o que incluiu
a formação sobre medidas preventivas de propagação da infeção pelo SARS-CoV-2 a toda
a comunidade escolar. A produção de materiais educativos
(cartazes, panfletos, vídeos)
para alunos, pais e comunidade em geral foi outro dos contributos da equipa.
Com a necessidade da retoma das atividades letivas presenciais na Região Autónoma
dos Açores tornou-se essencial
criar condições para que este regresso decorresse em segurança. A elaboração de um Guia de
Boas Práticas, a ser utilizado
como instrumento de apoio à
operacionalização das demais
orientações emanadas pelas entidades competentes, foi uma
das estratégias utilizadas pela
equipa no sentido de apoiar os
Conselhos Executivos das Escolas a adaptarem-se a esta
nova realidade.
A situação atual obrigou a
Equipa de Saúde Escolar e as
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instituições de ensino a reinventarem-se e a adotarem estratégias de educação para a
saúde, até então menos comuns, que passaram pelo recurso a teleconferências para
realização de atividades formativas dirigidas ao pessoal do-

cente e não docente e pela produção de vídeos educativos destinados aos alunos sobre temáticas relevantes face ao contexto
pandémico (utilização adequada de máscara comunitária,
medidas de etiqueta respiratória e de higienização das mãos),

tendo, sempre, como mote o
apelo à importância da proteção do outro através do comportamento de cada um.
O ano letivo que se avizinha
necessitará, certamente, da
continuidade de um trabalho
conjunto e articulado entre as

entidades da educação, da saúde e das autoridades de saúde
para que as atividades letivas
possam decorrer de forma efetiva e segura.
Ao atravessarmos uma realidade instável, de difícil previsão, cabe-nos a todos - alunos,
encarregados de educação, instituições de ensino e da saúde
- manter um espírito colaborativo de modo a enfrentar uma
situação, por natureza adversa,
mas à qual temos tido a capacidade de responder de um modo
globalmente satisfatório. Contem, por isso, com a Equipa de
Saúde Escolar. ♦

