
 
                                                  
 
 
   Senhores pais e responsáveis, bom dia! 
         
          Temos trabalhado, no Segmento II, com uma preocupação incessante de formar 
nossos alunos em seu aspecto integral, não só garantindo sua formação acadêmica, mas 
também sua formação humana. Nesse sentido, acreditamos que a formação de nossos 
alunos inclua, também, a informação e orientação quanto à saúde, no período da 
adolescência e sabemos que, muitas vezes, essa é uma preocupação das famílias, mais 
em relação às meninas. Sendo assim, dentro do Projeto de Formação do Segmento II, 
receberemos em nossa escola, Dr. Daniel Suslik Zylberzstejn, médico urologista que 
conversará com os meninos do 8º ano ao Ensino Médio sobre saúde masculina e 
sexualidade. Esta atividade acontecerá em parceria com a UNIFESP, a mesma 
universidade que patrocinou a vinda do Dr. Joel Renó que esteve na escola conversando 
com os alunos sobre Drogas. 
         O atendimento para meninos, com esse contexto, se faz necessário, pois muitas 
vezes, deixam de pedir ajuda e orientações para os pais e adultos próximos, por 
vergonha, e passam a buscar informações pela internet e outros meios pouco confiáveis, 
aprendendo assuntos importantes com distorções e, o mais grave, assumindo condutas 
inadequadas para seu bem estar físico e psicológico. 
         Dr. Daniel está habituado a trabalhar com essa faixa etária, deixando-os à vontade 
para questionarem e apresentarem suas dúvidas e dificuldades. Para que este clima de 
confiança e descontração possa acontecer, optamos por fazer este bate papo apenas 
com os meninos, deixando – os à vontade para qualquer questionamento. É importante 
salientar que, há alguns anos atrás essa atividade já aconteceu no nosso segmento e foi 
um sucesso! 
         Nesta ocasião, ele estará lançando, em nossa escola, uma campanha de 
conscientização para que os meninos passem a consultar-se com um urologista desde o 
início da puberdade, evitando problemas mais graves na fase adulta, pois vemos um 
cuidado maior das famílias em relação à saúde das meninas quando inicia a menarca. 
         A palestra será no dia 17/09, às 10:00 e, provavelmente, teremos a cobertura de 
uma emissora de televisão para divulgação desse trabalho.  
         Como respeitamos a opinião de cada família em relação a esta orientação e ao uso 
de imagem, estamos solicitando a permissão de cada família quanto ao uso de imagem 
e áudio para este momento, especificamente, caso seus filhos sejam entrevistados ou 
visualizados no auditório. Não sabemos em qual emissora ou programa será veiculado 
o trabalho, pois esta decisão é da Sociedade Brasileira de Urologia.  
         Para que possam assistir a palestra e participar do bate – papo que será filmado, 
os alunos deverão trazer, previamente. a autorização abaixo. Os alunos que não tiverem 
a autorização da veiculação de imagem e áudio deverão sentar-se em um lugar 
apropriado no auditório a ser indicado pela coordenação da escola e a empresa de 
comunicação será informada para que não registre qualquer imagem ou áudio do local. 
Garantimos que os alunos participarão normalmente da palestra, esclarecendo dúvidas 
e relatando suas opiniões como todos os demais. 



          As autorizações deverão ser entregues pelos alunos até 13,09 para as orientadoras 
Educacionais do Segmento II e III, Claudia Belluzzi Ribeiro e Elizabeth Aldrigues, 
respectivamente. 
          Contamos com a parceria dos senhores para este momento tão rico de formação 
de nossos alunos, afinal a informação é a melhor forma de prevenção. 
          Atenciosamente, 
 
 
                                                                     Equipe de Coordenação do EF –Anos Finais 
 
 
 
Claudia Belluzzi Ribeiro                                                                          Sandra Scapin     
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