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115 Greenough St., Brookline, MA 02445 

Escritório: 617.713.5291 

 

22 de janeiro de 2019 

Queridas Famílias Brookline, 

Eu tenho a satisfação de informar que o Subcomitê da The Public Schools of Brookline aprovou 

recentemente o uso do modelo de diretrizes curriculares em saúde de Michigan nas aulas de educação 

em saúde para a 7ª e 8ª séries. O currículo é altamente reconhecido e está listado no Registro Nacional 

de Programas e Práticas Baseadas em Evidências (National Registry of Evidence-Based Programs and 

Practices). Começaremos a introduzir este currículo reconhecido nacionalmente ensinando o módulo 

“Fuja das Drogas para um Futuro Melhor” (Stay Drug Free for a Successful Tomorrow) amanhã para a 

7ªe 8ª série este ano. Durante o ano letivo de 2019-2020, três módulos serão ensinados: 1) Seguro e 

Sadio para a Vida: Saúde e Segurança social e Emocional (Safe and Sound for Life: Social and 

Emotional Health and Safety), 2) O poder Está em Suas Mãos para Ser Livre de Tabaco (The Power is 

Yours to be Tobacco Free) e 3) Fuja das Drogas para um Futuro Melhor. 

As lições fornecem aos alunos informações críticas sobre saúde e oportunidades para desenvolver 

habilidades e comportamentos que podem influenciar na saúde e bem-estar durante toda a vida. 

Reconhecemos que os professores da área são apenas um elemento para o desenvolvimento geral do 

conhecimento sobre a saúde e hábitos saudáveis de uma criança. Uma parte do sucesso do novo 

modelo curricular envolve a participação de pais e responsáveis. Seu filho (a) será incentivado (a) a 

conversar com você sobre o que está aprendendo na educação em saúde. Ao trabalhar em conjunto, as 

escolas e as famílias podem preparar as crianças para que desenvolvam hábitos saudáveis e evitem ou 

reduzam os riscos para a saúde. 

O uso do modelo de diretrizes curriculares em saúde de Michigan foi possível por meio de uma doação 

recebida da Procuradoria Geral de Massachusetts. A proposta do subsídio envolveu esforços do 

Escritório de Orientação e Serviços Clínicos do PSB, Serviços de Saúde Escolar do PSB, Educação e 

Bem-Estar do PSB, e da Prevenção, Intervenção e Conscientização acerca do Uso de Substâncias do 

BHS. 

Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida ou queira mais 

informações sobre o novo currículo. Você pode me ligar em 617.713.5291 ou mandar um e-mail para 

tina_bozeman@psbma.org.  

Não vejo a hora de trabalharmos juntos para mantermos os nossos jovens saudáveis. 

Cordialmente, 

 

Tina M. Bozeman 

Tina M. Bozeman 
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