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Estudantes envolvidos nos Jogos Estudantis da Rede Pública serão
beneficiados com exames médicos
Educação
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A ação faz parte de uma articulação entre as secretarias estaduais da Educação e da Saúde
(Sesab) com as secretarias municipais de Saúde, no âmbito do Programa Saúde na Escola. O
alinhamento foi para que os estudantes sejam atendidos pelas unidades básicas de Saúde, assim
como na rede própria do Estado, a exemplo das policlínicas.

Os estudantes envolvidos nos Jogos Estudantis da Rede Pública (Jerp) irão fazer exames médicos
para a obtenção de atestado de saúde para a prática do esporte. A ação faz parte de uma
articulação entre as secretarias estaduais da Educação e da Saúde (Sesab) com as secretarias
municipais de Saúde, no âmbito do Programa Saúde na Escola. A proposta da ação foi apresentada
durante a 267ª Reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que envolve a gestão de Saúde
na Bahia. O alinhamento foi para que os estudantes sejam atendidos pelas unidades básicas de
Saúde, assim como na rede própria do Estado, a exemplo das policlínicas.
Os estudantes farão os seguintes exames: clínico; RX do tórax; eletrocardiograma; glicemia e
hemograma completo. Para tanto, precisarão ser encaminhados pela gestão escolar, por meio da
ficha de encaminhamento do estudante atleta, disponível no Portal da Educação, que deverá ser
entregue na unidade de Saúde que atende ao Território. “O que a gente pede é que o estudante, de
posse do formulário, vá até a unidade básica de Saúde e informe que é participante do Jerp, para
agendamento e atendimento dos exames e posterior obtenção do atestado de aptidão física”,
destacou o coordenador de Educação Física e Esporte Escolar da Secretaria da Educação do
Estado, José Fernandes.
O papel que o esporte desempenha no desenvolvimento integral dos estudantes e a importância de
que eles estejam habilitados para a sua prática são avaliados, também, pelo coordenador de
Educação Ambiental e Saúde da Secretaria da Educação do Estado, Fábio Barbosa. “A atividade
física vai além da promoção da saúde, pois ela proporciona a aquisição de valores, a adaptabilidade
social e o desenvolvimento da disciplina, que são aspectos também fundamentais para o
aprendizado e a formação de cidadania, além de ser uma estratégia de resgate social e de combate
à evasão escolar. Sendo assim, a realização dos exames é uma ação importante, porque contribuirá
para que a mobilização e o envolvimento da comunidade escolar nas atividades físicas e de lazer
sejam realizados com a garantia de que os estudantes estarão aptos clinicamente, contribuindo,
consequentemente, para a promoção da saúde na escola”.

Sobre o Jerp
Organizado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio de cada um dos 27 Núcleos
Territoriais de Educação do Estado (NTE), o Jerp acontece por etapas: Escolar, Municipal, Polo,
Territorial, Zonal, Regional e Nacional. Participam das competições estudantes de 962 escolas
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(estaduais, municipais e federais) de 384 municípios baianos, em diferentes modalidades.
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