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     O website "EduSan Agro" (www.edusanagro.com) foi
construído a partir de pesquisa realizada no âmbito do
Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação
em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). A
estrutura e o conteúdo do site apoiam-se na análise dos
resultados de entrevista semiestruturada conduzida junto
aos servidores vinculados à Educação Sanitária da
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural do Rio Grande do Sul (SEAPDR). 
     O nome EduSan Agro deriva do termo “Educação
Sanitária em Defesa Agropecuária”, expressão utilizada
pela legislação federal para se referir às ações de
Educação em Saúde na área de defesa sanitária animal e
vegetal. 
     O site tem como objetivo ser uma plataforma de
apoio e orientação para que os servidores vinculados à
Educação Sanitária da SEAPDR possam articular
parcerias com secretarias de Educação e escolas de suas
regionais, dentro da perspectiva da formação humana
integral, ampliando a área de atuação do projeto
"Educação Sanitária na Escola", criado pela Secretaria
em 2010. 

SOBRE O EDUSAN AGRO
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Materiais de Apoio
  - Apresentação do projeto
  - Brucelose / Tuberculose
  - Febre aftosa
  - Raiva Herbívora
  - Mormo
  - Anemia Infecciosa Equina
  - Serviço Veterinário Oficial
  - Apoio pedagógico

MAPA DO SITE

Quem Somos
  - A Pesquisa
  - A SES
  - O Projeto

Educação Sanitária
  - Legislação
  - POP

Projetos: como fazer
  - Checklist
  - Sala dos Professores Fórum
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PÁGINA INICIAL
www.edusanagro.com .................................................................
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QUEM SOMOS

Texto de apresentação do
site que destaca sua origem,
elaborado a partir de uma
pesquisa de mestrado.

Breve currículo das
pesquisadoras envolvidas
na pesquisa que deu
origem ao EduSan Agro.

Rodapé com links para as subseções
"A pesquisa", "A SES" e "O projeto"

www.edusanagro.com/quem-somos ............................................
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a pesquisa

Breve explicação sobre
a pesquisa de mestrado
vinculada à criação do
EduSan Agro e seu
objetivo geral.

Blocos explicativos sobre as etapas da pesquisa à qual
o EduSan Agro está vinculado.

www.edusanagro.com/a-pesquisa ...............................................
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A SES

Apresentação da Seção de Educação Sanitária da
SEAPDR, com descrição de suas principais atividades.

www.edusanagro.com/ses ...........................................................
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O PROJETO

Apresentação do projeto
"Educação Sanitária na
Escola" da SEAPDR, com
download para as duas
versões (2010 e 2018) e
descrição de objetivos
geral e específicos (de
acordo com a versão
2018).

www.edusanagro.com/educacao-sanitaria-na-escola ..................
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EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Conceituação de Educação Sanitária, Educação Sanitária
em Defesa Agropecuária e Educação Popular em Saúde.

www.edusanagro.com/educacao-sanitaria ..................................

Rodapé com as subseções "Legislação" e "POP"
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LEGISLAÇÃO

Os dispositivos legais que instituíram a Educação
Sanitária em Defesa Agropecuária no Brasil e no
Rio Grande do Sul.

www.edusanagro.com/legislacao ................................................
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POP

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é um
manual, produzido pela Seção de Educação Sanitária
(SES), que tem como objetivo orientar a realização dos
procedimentos que devem ser adotados pelas Unidades
Locais da SEAPDR referentes à Educação Sanitária em
Defesa Agropecuária.

No POP, são encontrados todos os documentos e
formulários utilizados pela SES, como legislações
referentes ao tema, bem como leituras complementares.
Esta seção do site oferece para download a versão mais
recente do documento.

www.edusanagro.com/pop .........................................................
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Seção construída a partir da
identificação das necessidades
dos servidores referências em
Educação Sanitária da SEAPDR
para estabelecer contato com
secretarias de Educação e
professores. 

Materiais de Apoio
www.edusanagro.com/materiais-de-apoio ..................................

Os temas agropecuários de maior interesse no Rio
Grande do Sul, na percepção destes servidores,
ganharam subseções próprias com apresentação padrão
e materiais complementares.
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APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO
www.edusanagro.com/apresentacao-projeto ............................

Modelo de apresentação do
projeto "Educação Sanitária
na Escola" em formato PPT
ou PPTX, editável e aberto
para que os servidores
possam baixar e acrescentar
qualquer informação que
julguem necessária. Todas
as apresentações, de todos
os temas, têm este formato.

Livreto em formato digital com
informações gerais sobre o
projeto "Educação Sanitária na
Escola", feito a partir do modelo
de apresentação produzido e
disponibilizado acima. Pode ser
enviado a Secretarias Municipais
de Educação, escolas,
Coordenadorias Regionais de
Educação.

Feito especialmente para o EduSan Agro
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BRUCELOSE / 
TUBERCULOSE
www.edusanagro.com/brucelose-tuberculose ...........................

Modelo de apresentação
editável sobre brucelose e
tuberculose

Livretos em formato digital
sobre brucelose e tuberculose
- novo design para folders
antigos da SEAPDR.

Feitos especialmente para o EduSan Agro

Materiais complementares 
para auxiliar nos planos de aula:
folder, apresentação da
Regional Pelotas, livro para
colorir, vídeo.
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FEBRE AFTOSA
www.edusanagro.com/febre-aftosa ............................................

Modelo de apresentação
editável sobre febre aftosa

Materiais complementares:
HQ do Chico Bento,
apresentação da Regional
Pelotas, vídeos.

Livreto em formato digital
produzido a partir de folder da
SEAPDR. Contém informações
sobre como evitar transmissão e
a importância da notificação,
agora que o Estado suspendeu a
vacinação.

Feito especialmente para o EduSan Agro
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RAIVA HERBÍVORA
www.edusanagro.com/raiva-herbivora ............................................

Modelo de apresentação
editável sobre raiva
herbívora

Materiais complementares:
HQ da Turma da Mônica,
apresentação da Regional
Pelotas, pôsteres com
espécies de morcegos
encontradas no Estado.

Livreto em formato digital sobre
Raiva Herbívora, produzido a
partir de folder da SEAPDR.
Contém informações sobre
como evitar transmissão e a
importância da notificação de
refúgios de morcegos. 

Feito especialmente para o EduSan Agro
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mormo
www.edusanagro.com/mormo ....................................................

Modelo de apresentação
editável sobre mormo

Materiais complementares:
vídeos.

Livreto em formato digital sobre
o mormo elaborado a partir de
informações das agências de
defesa agropecuária do
Tocantins (Adapec) e Espírito
Santo (IDAF). 

Feito especialmente para o EduSan Agro
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Materiais complementares:
folder, vídeo.

ANEMIA INFECCIOSA 
EQUINA 
www.edusanagro.com/anemia-infecciosa-equina .........................

Modelo de apresentação
editável sobre anemia
infecciosa equina

Livreto em formato digital sobre
a anemia infecciosa equina,
elaborado a partir de
informações das agências de
defesa agropecuária do
Tocantins (Adapec) e Espírito
Santo (IDAF). 

Feito especialmente para o EduSan Agro
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Materiais complementares: 
 apresentação da Regional
Pelotas.

SERVIÇO VETERINÁRIO
OFICIAL 
www.edusanagro.com/svo ...........................................................

Modelo de apresentação
editável sobre o Serviço
Veterinário Oficial

Livreto em formato digital sobre
a Inspeção de Produtos de
Origem Animal, produzido a
partir de folder da SEAPDR.
Contém informações sobre o
serviço de inspeção nos abates e
processamento de carnes e
outros derivados animais
destinados à alimentação, além
do risco dos abates clandestinos.

Feito especialmente para o EduSan Agro
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APOIO PEDAGÓGICO
www.edusanagro.com/apoio-pedagogico ....................................

Seção especialmente criada para oferecer apoio
pedagógico aos servidores que vierem a participar de
atividades em sala de aula. Abordamos os estágios de
desenvolvimento humano de Jean Piaget como uma
forma de compreender como o pensamento da criança
se organiza, fato que influi no seu aprendizado. Também
há indicação de vídeos sobre Piaget.
 

Os quatro estágios do desenvolvimento humano 
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PROJETOS: COMO FAZER
www.edusanagro.com/projetos-como-fazer ................................

"Projetos: como fazer" é uma animação construída a
partir das sugestões apontadas pelos servidores da
SEAPDR que são referências em Educação Sanitária nas
entrevistas feitas para nossa pesquisa de mestrado.

Trata-se de uma sugestão de como construir e implantar
projetos de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária
junto às secretarias municipais de Educação e às escolas.
Pode ser adaptada conforme a necessidade local e
aplicada, também, junto a Coordenadorias Regionais de
Educação, para atuação em escolas estaduais.

Feito especialmente para o EduSan Agro
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CHECKLIST
www.edusanagro.com/checklist ..................................................

As ações abordadas pela animação "Projetos: como
fazer" em formato de checklist, funcionando como um
passo-a-passo.

Esta checklist foi construída totalmente a partir das
sugestões dos servidores que trabalham com Educação
Sanitária na SEAPDR.
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SALA DOS PROFESSORES
www.edusanagro.com/sala-dos-professores ...............................

Seção criada a partir das avaliações do público-alvo do
site, os servidores que atuam em Educação Sanitária na
SEAPDR. Reforça a importância da relação estreita e
dialógica com os professores para o êxito do projeto. 

As informações levantadas por este formulário – que
remete aos "temas geradores" de Paulo Freire – servirão
como guia para o planejamento das atividades educativas
ao longo do ano, em parceria com o corpo docente.

Apresenta uma sugestão de
formulário a ser enviado
para diretores, professores
e funcionários da escola que
participa ou que venha a
participar do projeto de
Educação Sanitária nas
escolas. 

23



FÓRUM
www.edusanagro.com/forum ......................................................

O site apresenta a funcionalidade de fórum de discussões
para proporcionar um espaço para troca de informações
entre os servidores vinculados à Educação Sanitária,
diretores de escola, professores e demais pessoas
interessadas na Educação Sanitária em Defesa
Agropecuária
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Para os servidores da Secretaria da Agricultura,
trabalhar junto a professores os temas da Educação
Sanitária em Defesa Agropecuária nos conteúdos
programáticos do currículo escolar oferece
oportunidade de reflexão sobre sua prática
profissional, propiciando um espaço de aprendizado
intelectual concomitante ao seu trabalho.

Para a comunidade escolar em geral, o “Educação
Sanitária na Escola” traz materialidade a conceitos
trabalhados em sala de aula, contextualizando-os no
seu cotidiano e incentivando o exercício pleno de sua
cidadania: por que se preocupar com a origem dos
seus alimentos? Que doenças podem ser transmitidas
por comida sem procedência conhecida?

    O estudo aprofundado do projeto "Educação Sanitária
na Escola" e sua aplicabilidade nos permitiu ver como a
prática profissional dos servidores que atuam na Educação
Sanitária está inserida na ideia de trabalho como princípio
educativo e na formação humana integral /
omnilateralidade:

    

conclusão
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PRÓXIMOS PASSOS

Inclusão de outras áreas de atuação da Secretaria da
Agricultura, como sanidade vegetal, desenvolvimento
rural, ações direcionadas a indígenas e quilombolas,
cooperativismo, agricultura familiar;

Reformulação da animação "Projetos: como fazer"
para uma linguagem menos infantil e mais ajustada
ao público-alvo;

Produção de novos vídeos curtos que complementem
o catálogo de material de apoio disponível sobre os
temas de interesse agropecuário tratados no projeto.

     Como produto educacional vivo e pulsante, o EduSan
Agro tem seus próximos passos já delineados, a partir da
avaliação junto ao seu público-alvo principal, os servidores
que atuam com Educação Sanitária na SEAPDR. São
eles:

    As pesquisadoras agradecem imensamente aos
servidores da Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural que participaram da pesquisa,
uma vez que sua disponibilidade à entrevista
semiestruturada e à avaliação final do produto
educacional foi o que tornou o EduSan Agro uma
realidade.  
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