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CONTEXTUALIZAÇÃO

Ao longo do tempo, a sociedade e também a maioria das escolas
têm valorizado habilidades técnicas e comportamentos que favorecem o
sucesso profissional e também o crescimento intelectual. Porém, a vida
moderna trouxe para o ser humano desafios que vão muito além de
estabilidade financeira e de aquisição de conhecimento.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o grande
desafio imposto ao ser humano no século XXI é o combate as doenças
crônicas não transmissíveis. Essas doenças foram a causa de 72% das
mortes ocorridas no Brasil no ano de 2007 e serão a causa de 75% das
mortes no mundo em 2020 (OMS, 2015). As principais doenças crônicas não
transmissíveis são: doenças do coração, câncer, doenças pulmonares e
diabetes. Os principais fatores comuns em pessoas que adquirem essas
doenças são o sedentarismo, a má alimentação, o estresse e o uso de tabaco.
Segundo Marcos Nahas, os valores de uma pessoa, juntamente
com as oportunidades que ela tem ao longo da vida, afetam suas atitudes
habituais. Essa relação, denominada estilo de vida, é composta de fatores
positivos e negativos que influenciam a saúde e o bem-estar, em curto e em
longo prazo. O estilo de vida é considerado importante por profissionais da
saúde, pois ações nessa perspectiva podem ser utilizadas na prevenção, no
controle ou na reversão de doenças crônicas não transmissíveis.
JUSTIFICATIVA

Para fazer frente aos grandes desafios de saúde pública, é
necessária uma abordagem que abranja a vida do indivíduo por inteira. Os
cuidados começam durante a gravidez, passam pela amamentação, pela saúde
da criança e adolescentes incluindo o horário escolar e na fase adulta nos
ambientes de trabalho. Ou seja, promoção de boas práticas, atividade física
e alimentação saudável durante toda a vida do indivíduo. Escolas influenciam
a vida da maioria das crianças em todos os países. Sendo assim, elas são o
lugar onde a saúde deve ser protegida por meio de informações e de
promoção de comportamentos saudáveis.
Para continuar atendendo as demandas emergentes da sociedade,
o Arvense implementou o Programa Estilo de Vida Arvense (Peva), que traz
lições ligadas a saúde, ao bem-estar e ao estilo de vida. Elas serão
incorporadas ao cronograma semanal de atividades dos alunos. O Arvense
pretende ocupar um importante papel na prevenção e no combate à

depressão, à obesidade e a doenças crônicas não transmissíveis,
estabelecendo um ambiente seguro para apoio a políticas e práticas
educacionais que sustentam um comportamento saudável por parte de
nossos alunos. Acreditamos que os benefícios de mudanças positivas no
estilo de vida podem ser colhidos por todos da comunidade. Por isso, muitas
ações do Peva se estenderão também aos colaboradores do Arvense e
cuidadores de nossos alunos.
OBJETIVO GERAL
O objetivo principal desta ação é gerar em nossos alunos
resultados comportamentais saudáveis, ou seja, comportamentos geradores
de saúde e de satisfação em relação à vida.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
1- Os estudantes deverão compreender conceitos relacionados a promoção
da saúde e prevenção de doenças.
2- Os estudantes serão capazes de analisar a influência da família, de
colegas, da cultura, da mídia, da tecnologia sobre comportamentos ligados à
própria saúde.
3- Os estudantes deverão ser capazes de acessar informações válidas,
produtos e serviços para estabelecer e manter a saúde.
4- Os estudantes serão capazes de utilizar habilidades interpessoais de
comunicação para aumentar a saúde e o bem-estar.
5- Os estudantes serão capazes de demonstrar habilidades de tomada de
decisão para melhorar a saúde.
6- Os estudantes devem ser estimulados a estabelecer metas pessoais
relacionadas a saúde e bem-estar, tomar medidas para atingir essas metas e
monitorar seus avanços.
7- Os estudantes serão capazes de demonstrar estratégias para melhorar
ou manter sua saúde e bem-estar.
8- Os estudantes serão capazes de influenciar e apoiar outras pessoas a
melhorarem sua saúde e bem estar.
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

As diretrizes e também o conteúdo do Peva são resultados de
extensa pesquisa e reflexões sobre metodologias de ensino da saúde. A
estrutura do programa está baseada em aulas semanais sobre estilo de vida,
conteúdos integrados a outras áreas de conhecimento, palestras e eventos.

Uma das ações mais importantes do nosso programa serão as lições de casa
da vida real. Com elas, nossos alunos serão estimulados a dividir tarefas de
reflexão e de práticas saudáveis com seus familiares e amigos durante os
fins de semana. Diversas serão as oportunidades de conquista de saúde
dentro e fora de nossa estrutura, mas, para que essa conquista se efetive,
são necessárias consciência e atitude para que novas ações sejam tomadas
perante situações diárias.

