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O PESCE engloba 08 dos 17 projetos do NEC, que têm como missão promover 
parcerias de forma humanizada por meio de projetos de extensão que esti-
mulem a interação entre o conhecimento produzido pelo IEP e as necessida-
des e/ou demandas da comunidade em suas diversas instâncias.

Este Catálogo de Projetos é um material 
orientativo para todas as escolas, centros 
de educação infantil, instituições educacio-
nais e projetos educacionais envolvidos com 
o “Programa de Educação em Saúde e Cân-
cer nas Escolas” (PESCE) organizado pelo 
Núcleo de Educação em Câncer (NEC) do 
Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do Hos-
pital de Amor.

AP
RE

SE
NT

AÇ
ÃO

Este Catálogo, além de trazer propostas de projetos e ações voltadas para 
educação em saúde e câncer, contempla ainda, atividades voltadas às ações 
de alimentação saudável; saúde bucal; atividade física; proteção solar; pre-
venção ao álcool e tabaco; autocuidado; saúde ocupacional; meio ambiente e 
exames de prevenção ao câncer. 

Lembre-se: ser saudável é também apropriar-se dos conceitos de qualidade 
de vida, promoção à saúde e prevenção no dia a dia, é inserir a cultura do au-
tocuidado desde a primeira infância. Só assim, teremos novos seres humanos 
com hábitos mais saudáveis e, por consequência, livres de doenças como o 
câncer. 

Esperamos que as orientações aqui reunidas possam contribuir e apoiar a 
organização de atividades de Educação em Saúde e Câncer de sua unidade 
educacional durante este ano de 2022. Acreditamos que a escola é o ambien-
te mais fértil para este processo, pois só por meio dela teremos crianças e 
adolescentes como multiplicadores desta informação e futuros adultos mais 
conscientes e saudáveis.

Os projetos e ações sugeridos neste material seguem os mesmos princípios 
do NEC, que são centrados nas áreas de Educação em Saúde e Câncer, di-
fusão de conhecimentos e popularização da ciência e têm como objetivos:

• Promover a Educação em Saúde e Câncer junto à 
população;

• Estimular a inserção da cultura do autocuidado e 
dos hábitos saudáveis de vida;

• Informar a população e favorecer o diagnóstico 
precoce do câncer;

• Capacitar profissionais das áreas de Educação e 
Saúde com foco em Educação em Saúde e Câncer;

• Estimular o interesse pela medicina e pela pesquisa.
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Objetivo
Difundir o conhecimento, popularizar 
a ciência e estimular os jovens talen-
tos na investigação científica, para 
que no futuro possam gerar inova-
ções que beneficiem toda a socieda-
de.

Público-alvo
Estudantes do 9º ano do Ensino Fun-
damental Anos Finais das escolas 
municipais e privadas de Barretos e 
de todas as escolas da Rede Estadual 
de Ensino de São Paulo. 

Metodologia
O concurso inicia-se a partir da pro-
dução das redações no contexto es-
colar. Após esse período, as D.E.’s e a 
SMEB recebem as redações das es-
colas da sua região, selecionando-as 
e enviando-as à Banca de Avaliação 
do Hospital de Amor, que realiza ou-
tra seleção, classificando cinco fina-

listas. Os estudantes finalistas são 
premiados com três dias de estágio 
no Centro de Pesquisa em Oncologia 
Molecular do Hospital de Amor, du-
rante os quais desenvolvem várias 
atividades científicas e laboratoriais, 
além de serem estimulados a respeito 
da conscientização sobre os fatores 
ambientais que provocam o câncer e 
as suas medidas de prevenção. O pri-
meiro colocado ganha um notebook, 
assim como professor orientador, e 
os demais finalistas recebem tablets.

Resultados
Em sua última edição que ocorreu em 
2021, o Concurso de Redação contou 
com a participação de 70 Diretorias 
de Ensino, 445 escolas, onde foram 
produzidas 13.293 redações.

CONCURSO 
DE REDAÇÃO
O projeto Concurso de Redação surgiu em 2013 para promover a reflexão e 
conscientização de seu público sobre o câncer, ciência e saúde, fazendo com 
que os estudantes pesquisem, investiguem, dialoguem e formem sua própria 
opinião sobre essa temática. O projeto conta com a parceria da Secretaria 
Municipal de Educação de Barretos (SMEB) e com a Secretaria da Educação 
Estadual de São Paulo, que compreende 91 Diretorias de Ensino (D.E.).

DIFUNDIR O 
CONHECIMENTO, 
POPULARIZAR 
A CIÊNCIA E 
ESTIMULAR OS 
JOVENS TALENTOS 
NA INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA

MÉDIA DE PÚBLICO ENTRE
TODAS AS EDIÇÕES

14.800
estudantes
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Objetivo
Fomentar e despertar nas crianças a cultura do 
autocuidado e da qualidade de vida com foco 
na promoção de saúde e prevenção do câncer, 
por meio de uma aprendizagem lúdica, que es-
teja relacionada ao seu cotidiano e de um dis-
curso adequado à sua idade, motivando-as e 
transformando-as em mini agentes de saúde.

Público-alvo
Crianças de 6 a 10 anos, estudantes do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais das Redes Escolares 
públicas e privadas.

Metodologia
As atividades acontecem a partir de um site 
no qual o projeto é disponibilizado às unidades 

de ensino parceiras. O conteúdo digital foi ela-
borado de forma lúdica, com uma interface de 
interatividade simples na qual os professores 
têm acesso à recursos didáticos-pedagógicos 
(vídeos, jogos e atividades) para desenvolve-
rem com seus estudantes temáticas de Edu-
cação em Saúde. Assim, há atividades diversas 
que estimulam as crianças a se tornarem mini 
agentes de saúde, propagando o conhecimento 
entre sua família e comunidade. 

Resultados
Entre 2014 e 2019, participaram 18 escolas 
atendendo a 2.832 estudantes de 116 turmas, 
coordenadas por 108 professores.

CRIANÇAS 
COMO 
PARCEIRAS
Nasceu em 2013, a partir da necessidade de difundir ações educativas sobre 
estilo e hábitos de vida saudáveis para o público infantil, com o intuito de di-
minuir os riscos potenciais do câncer, além de abordar temas relacionados à 
segurança e meio ambiente.

ATIVIDADES 
DIVERSAS QUE 
ESTIMULAM AS 
CRIANÇAS A 
SE TORNAREM 
MINI AGENTES 
DE SAÚDE, 
PROPAGANDO O 
CONHECIMENTO 
ENTRE SUA 
FAMÍLIA E 
COMUNIDADE

MÉDIA DE PÚBLICO ANUAL

472
crianças
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Objetivo
Abordar a temática dos Cuidados 
Paliativos e da Morte dentro do con-
texto escolar de maneira didática, a 
fim de que os estudantes e profes-
sores se apropriem e sejam estimula-
dos a se tornarem multiplicadores da 
informação junto à sociedade.

Público-alvo
Estudantes do Ensino Fundamental 
Anos Finais e Médio das Redes Esco-
lares públicas e privadas de Barretos 
e região.

Metodologia
O projeto inicia-se por meio de uma 
capacitação para os educadores so-

bre o tema, na qual recebem orien-
tações de como desenvolvê-lo em 
sala de aula. Na ocasião, também são 
convidados a participar de uma visi-
ta à Unidade de Cuidados Paliativos. 
O projeto estimula os estudantes a 
realizarem produções artísticas inspi-
radas na temática, como: teatro, dan-
ça, vídeos, desenhos, parodias, flash 
mobile, entre outros e apresentarem 
em suas respectivas escolas. Como 
culminância do projeto, os estudantes 
apresentam suas produções no Festi-
val Cuidar, onde concorrem a troféus 
e prêmios. Para isso, passam por uma 
prévia seleção (por meio do envio de 
vídeos da ação) de uma banca avalia-
dora, compostas por profissionais do 
H.A., da Diretoria de Ensino – Região 
de Barretos e da Secretaria Municipal 
de Educação de Barretos. Observa-
ção: No ano de 2021, devido à pande-
mia, o projeto foi adaptado e execu-
tado em formato online.

Resultados
Em sua última edição no ano de 2021, 
o projeto contou com a participação 
de 210 estudantes das escolas de 
Barretos e região que apresentaram 
20 produções artísticas. 

FESTIVAL 
CUIDAR
Surge em 2014, por meio da parceria do Núcleo de Educação em Cân-
cer com o Hospital São Judas Tadeu (Unidades de Cuidados Paliativos 
do Hospital de Amor) e a Diretoria de Ensino – Região de Barretos, a 
fim de propiciar uma oportunidade para que a população leiga com-
preenda melhor a definição dos cuidados paliativos, que estes fazem 
parte dos direitos humanos e qual o verdadeiro papel do Hospital São 
Judas Tadeu. Dessa forma, este projeto visa promover uma ação cul-
tural, cujo a temática referente aos Cuidados Paliativos é abordada.

O PROJETO 
ESTIMULA OS 
ESTUDANTES 
A REALIZAREM 
PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 
INSPIRADAS NA 
TEMÁTICA

MÉDIA DE PÚBLICO ANUAL

340
estudantes

1514



Objetivo
Capacitar educadores como multi-
plicadores de Educação em Saúde e 
Câncer para que possam promover a 
qualidade de vida, promoção de saú-
de e prevenção em câncer junto às 
instituições educacionais.

Público-alvo
Professores das escolas públicas e 
privadas (a priori da região de Bar-
retos).

Metodologia
O NEC/Setor EaD em parceria com 
a Diretoria de Ensino - Região de 
Barretos e a Secretaria Municipal de 
Educação de Barretos disponibiliza 
um curso em formato EaD, através 

de um AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, que busca orientar e 
capacitar os professores e gestores 
para trabalhar o tema Educação em 
Saúde com foco em câncer. Durante 
o curso os professores desenvolvem 
em suas escolas um projeto voltado 
à prevenção e à cultura do autocui-
dado para os estudantes.

Resultados
O Hospital de Amor na Escola acon-
tece anualmente. Entre 2016 e 2019, 
foram capacitados 1176 professores 
de 233 unidades escolares de Barre-
tos e Região. 

HOSPITAL 
DE AMOR NA 
ESCOLA
O ambiente escolar é um dos mais eficazes para realizar a aproximação com 
a comunidade. Nesse sentido, o projeto Hospital de Amor na Escola surge em 
2016, com o intuito de capacitar educadores que atuam no ambiente escolar, 
incentivando-os a serem multiplicadores de informação sobre Educação em 
Saúde e Câncer. Inicialmente pensado para ser desenvolvido de forma pre-
sencial, o projeto foi reformulado e, a partir de 2017, passou a ser disponibi-
lizado no formato EaD, a fim de facilitar a interação e a articulação com os 
participantes, além de ampliar sua capilaridade. 

CAPACITAR 
EDUCADORES 
COMO 
MULTIPLICADORES 
DE EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE E CÂNCERMÉDIA DE PÚBLICO

300
professores
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Objetivo
Estimular o conhecimento, a cultura 
do autocuidado e a prevenção do 
câncer de uma forma lúdica e inova-
dora, por meio de novas tecnologias 
e da gamificação, difundindo assim o 
conhecimento científico.

Público-alvo
Adolescentes entre 11 e 15 anos e/ou 
estudantes do Ensino Fundamental 
Anos Finais das Redes Escolares pú-
blicas e privadas.

Metodologia
A Missão Gênese é uma experiência 
imersiva que aborda um tema com-
plexo de maneira lúdica, transforman-
do adolescentes em protagonistas de 
uma aventura de investigação cientí-
fica. Recrutados por um departamen-
to secreto do Hospital de Amor, eles 
farão parte de um grupo muito espe-
cial. Cada participante terá um papel 
diferente e fundamental na missão. 
Trabalhando em equipe, eles apren-
derão, por meio de jogos e desafios, 
que hábitos saudáveis e escolhas 
inteligentes trazem enormes bene-
fícios e diminuem o risco de se de-
senvolver câncer ao longo da vida. O 
projeto acontece preferencialmente 

MISSÃO 
GÊNESE
O projeto “Missão Gênese - Uma Jornada Nanocientífi-
ca” surgiu em 2017, após 2 anos de pesquisas, mediante 
a necessidade de conscientizar adolescentes sobre a cul-
tura do autocuidado e da qualidade de vida com foco na 
promoção de saúde e prevenção do câncer. Diante disso, 
elaborou-se um trabalho junto às escolas, por meio de 
uma Unidade Móvel que propõe a seu público uma mis-
são nanocientífica com viés tecnológico, para trabalhar 
a educação em saúde com foco em câncer e difundir o 
conhecimento científico.

MÉDIA DE PÚBLICO ANUAL

4.527
participantes

É UMA 
EXPERIÊNCIA 
IMERSIVA, 
TRANSFORMANDO 
ADOLESCENTES EM 
PROTAGONISTAS 
DE UMA AVENTURA 
DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA

em escolas. Inicialmente ocorre uma 
capacitação em EaD para os profes-
sores, gestores e funcionários, a fim 
de que a Missão Gênese seja apre-
sentada. Em seguida, a unidade móvel 
se desloca ao ambiente escolar e as 
atividades se iniciam. Os temas abor-
dados nessas atividades são inseridos 
por meio de jogos interativos dispos-
tos em 5 setores e a magia principal 
ocorre no setor 3, que é dividido em 
6 estações de jogos. O tempo neces-
sário para que cada grupo passe por 
todas as estações é de aproximada-
mente 40 minutos. Observação: No 
ano de 2021, devido a pandemia, foi 
criada a “Missão Gênese - Uma Nova 
Jornada”. Trata-se de uma nova ex-
periência em formato totalmente vir-
tual. Está disponível no site oficial do 
projeto: www.missaogenese.com.br. 

Resultados
No ano de 2021, a Unidade Móvel Mis-
são Gênese esteve em 1 cidade, onde 
foi direcionada a 1 escola, atenden-
do 364 estudantes, 21 professores e 
realizando 340 visitações. Já na “Mis-
são Gênese - Uma Nova Jornada” 
(formato online) participaram 742 
estudantes de 11 escolas parceiras.

Programa de Educação em Saúde e Câncer nas Escolas Catálogo 2022

1918



Objetivo
Promover o diálogo entre profissio-
nais de Saúde e Educação sobre a te-
mática de Educação em Saúde, a fim 
de que haja uma troca de experiên-
cias, saberes e estratégias que tor-
nem possível o desenvolvimento de 
métodos aplicáveis, de acordo com 
a temática proposta, nos ambientes 
de trabalho desse público.

Público-alvo
Profissionais e estudantes de Educa-
ção e Saúde. 

Metodologia
O evento proporciona um espaço 
de reflexão por meio de palestras, 
sobre a temática de educação em 

saúde. Dessa forma, é estimulada a 
formação de grupos informais de in-
vestigação educativos, que tenham 
vontade de discutir suas ideias e as-
pirações abertamente, a fim de inter-
virem em suas realidades, sobretudo 
junto às questões de educação em 
saúde.

Resultados
Em sua última edição que ocorreu 
2021 em formato online, o evento 
contou com a Doutora em Educação, 
Joana de Jesus de Andrade que mi-
nistrou a palestra “SER e/ou ESTAR 
presente: reflexões sobre mediação 
pedagógica e tecnológica em tem-
pos de pandemia” para cerca de 213 
profissionais e estudantes.

PROSAS 
EDUCATIVAS
O “Prosas Educativas” surgiu em 2016 com o propósito de reunir profissionais 
das áreas de Educação e Saúde, para prosear sobre várias temáticas que en-
volvem o campo da Educação em Saúde. O Núcleo de Educação em Câncer 
(NEC) utiliza a estratégia deste projeto para manter-se atualizado com re-
lação a realidade de seus parceiros e para aprimorar suas metodologias de 
trabalho. 

MÉDIA DE PÚBLICO
POR EVENTO

460
participantes

O EVENTO 
PROPORCIONA UM 
ESPAÇO DE REFLEXÃO 
POR MEIO DE 
PALESTRAS, SOBRE 
A TEMÁTICA DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

20
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Objetivo
Promover e estimular o diálogo sobre temáti-
cas que versam os campos da Educação e da 
Saúde tendo em vista a troca de experiências e 
a oportunidade de desenvolver estratégias que 
embasem os trabalhos e projetos neste campo.

Público-alvo
Parceiros, profissionais de saúde, de educação 
e dos setores acadêmicos, interessados em 
apresentar e trocar experiências.

Metodologia
O evento conta com a participação de pales-

trantes que abordam e abrem discussões so-
bre a temática de Educação em Saúde. Além 
disso, acontece também a exposição de proje-
tos enviados, em formato de resumo ampliado 
e pôster, sendo os que mais se destacam apre-
sentados oralmente por seus autores. Após o 
evento, os resumos são publicados nos Anais 
do Evento, registrado na Biblioteca Nacional. 

Resultados
No ano de 2021, realizado no formato online, o 
Simpósio de Educação em Saúde abordou o tema 
“A Arte de Educar e Cuidar”. Neste evento, esti-
veram presentes 150 profissionais e estudantes.

SIMPÓSIO DE 
EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE
Este projeto foi proposto a partir de 2016 para fortalecer o movimento de 
Educação em Saúde, voltado para o Câncer, fomentado pelo Hospital de Amor 
junto aos seus parceiros. O Simpósio proporciona novas ideias e conceitos 
para se trabalhar temas como hábitos de vida, cultura do autocuidado, pro-
moção de saúde e prevenção do câncer. Estratégias como essas demonstram 
que é possível desenvolver maior articulação entre os agentes e profissionais 
de diferentes áreas de atuação, incentivando uma construção crescente de 
parcerias e projetos.

MÉDIA DE PÚBLICO
POR EVENTO

230
participantes

PROMOVER E 
ESTIMULAR O 
DIÁLOGO SOBRE 
TEMÁTICAS 
QUE VERSAM 
OS CAMPOS DA 
EDUCAÇÃO E DA 
SAÚDE
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Objetivo
Estimular os estudantes a promove-
rem a cultura do autocuidado, quali-
dade de vida e de prevenção primá-
ria e secundária do Câncer de Mama, 
bem como estimular as mulheres de 
seu convívio a realizarem exames de 
prevenção.
 
Público-alvo
Crianças e adolescentes das Redes 
Escolares públicas e privadas do mu-
nicípio de Barretos e região.

Metodologia
O projeto inicia-se por uma capacita-
ção aos educadores da comunidade 
escolar de Barretos e região abordan-
do a prevenção do Câncer de Mama e 

TALENTO 
ROSA
Todos os anos o Hospital de Amor promove diferentes ações no mês de 
outubro voltadas para a Campanha Mundial de Prevenção do Câncer de 
Mama, conhecida como Outubro Rosa. Nesse contexto, o Núcleo de Edu-
cação em Câncer realiza, desde 2013, o projeto “Talento Rosa”, que visa mo-
tivar crianças e adolescentes em ambientes escolares a refletirem sobre 
o câncer de mama e suas formas de prevenção. Atualmente, este projeto 
conta com as parcerias das Secretarias Municipais de Educação, Diretoria 
de Ensino e da Rede de Ensino privada de Barretos e região, mas a cada 
ano, visa alcançar mais regiões do Brasil.

MÉDIA DE PÚBLICO ANUAL

16.907
estudantes 

participantes

EM SUA ÚLTIMA 
EDIÇÃO, NO ANO DE 
2021, O PROJETO 
TALENTO ROSA 
CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE 
94 INSTITUIÇÕES

as orientações sobre como essa temática deve ser desen-
volvida em sala de aula. Como culminância do projeto, os 
estudantes são estimulados a realizarem produções artís-
ticas de acordo com os ciclos escolares, sendo eles: Educa-
ção infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais – desenvol-
vem desenhos; Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 
Médio – elaboram poesias. Cada sala de aula elege uma 
produção artística que representa a reflexão da turma e 
o material é exposto na Unidade de Prevenção do Hospi-
tal de Amor e também no site do hospital. A comunidade 
escolar de Barretos participa ativamente desta campanha 
atuando na decoração das escolas, desenvolvendo paró-
dias sobre o tema, passeatas de conscientização, distribui-
ção de informativos para população, entre outras ações.

Resultados
Em sua última edição, no ano de 2021, o projeto Talento 
Rosa contou com a participação de 94 instituições, nas 
quais foram produzidas 15.137 produções artísticas.
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Projetos atendidos sob solicitações
Missão Gênese

Projeto em reformulação
Crianças como Parceiras

Hospital de Amor na Escola

AGENDA 
2022
PESCE

PROGRAMA PERÍODO

Concurso de Redação Abril a Agosto

Festival Cuidar Maio a Julho

Prosas Educativas Maio 

Talento Rosa Setembro a Novembro 

VI Simpósio de Educação em Saúde Outubro a Novembro 

26




