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Resumo da Proposta:
O assunto sexualidade ainda é considerado um tabu pela sociedade brasileira, e em vários momentos a busca de
informações, muitas vezes duvidosas, a respeito desse assunto é feita por meio de opinião de amigos ou pela internet.
Assim, fica evidente a necessidade de espaços que permitam o diálogo baseado em informações relevantes e verídicas
para os jovens. Com o objetivo de se esclarecer principalmente os pontos levantados pelos estudantes sobre essa
temática, Os discentes do curso de Medicina realizarão oficinas dialógicas, respostas à questionários, mini encenações,
jogos de falso ou verdadeiro com os alunos de quatro turmas do 6º ano do ensino fundamental II do Colégio Àlvaro Lins
do município de Caruaru - PE. Acontecerão 4 encontros com cada uma das turmas e o intervalo entre um encontro e
outro será de 15 dias. Ao final de cada encontro será realizada uma avaliação das atividades propostas por meio da
observação do interesse em participar, respostas à questionários e comentários dos estudantes em cada fase do
processo. Para encabeçar o planejamento e as execução das ações serão selecionados 2 bolsistas.

Objetivo Geral:
Desenvolver atividades de educação em saúde sexual com alunos do 6º ano, enfatizando principalmente aspectos
biológicos da sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis.

Objetivos Específicos:
-Elaborar, através das dúvidas dos alunos do 6º ano, o desenvolvimento atividades lúdicas de conteúdos sobre
sexualidade e infecções sexulamente transmissíveis
-Formar conceitos esclarecedores sobre sexualidade e infecções sexulamente transmissíveis através da aplicação de
atividades integrativas
-Desenvolver a conscientização sobre a importância do autocuidado pois, além de cuidar do lugar onde vive, um
indivíduo tem que ser capaz de cuidar de si mesmo;
-Exercitar a cidadania e diversificar os conhecimentos dos graduandos em Medicina através da vivência de experiências
externas à universidade, voltadas à comunidade

