RELATÓRIO FINAL

PALESTRA SEU CORPO
NO MUNDO – papo virtual
PALESTRA VIRTUAL
plataforma virtual ZOOM
09/04/2020

Objetivos e Metas
Palestra virtual pela plataforma ZOOM para adolescentes.
O objetivo proposto foi apresentar uma palestra virtual para
público convidado, ministrada pela médica ginecologista Ana
Teresa Derraik, com apresentação de slides e participação dos
ouvintes.
Com 90 minutos de duração, ao ﬁnal foi aberto um momento
para perguntas, respostas e retorno do público sobre conteúdo e formato da palestra virtual.
Com esse encontro virtual, Nosso Instituto teve como objetivo
testar um novo molde de palestra que se adapte ao momento
de isolamento virtual voluntário que o Brasil está vivendo.
A palestra teve como tema a importância do corpo como
objeto de expressão na sociedade e de que forma a autopreservação e cuidado com esse corpo são fundamentais para o
indivíduo viver as etapas da vida em conformidade com a sua
idade, possibilitando realizações futuras.
Alguns tópicos que marcaram o conteúdo da palestra foram:
• premissas que trazem a importância da autoestima e do cuidado
do corpo enquanto potência de realizações de desejos e sonhos
• ﬁsiologia do corpo humano com foco no sistema endócrino e
no sistema nervoso
• anatomia do corpo humano com foco no aparelho sexual e
reprodutivo, explicitando as mudanças características da
puberda

• promoção de ações que incentivem a criação de rede de
proteção entre os alunos com o intuito de prevenir situações
de violência
• “o que é consentimento?”
• informação técnica sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis de maior prevalência e incidência na faixa etária - como
prevenir?
• promoção do autoconhecimento para identiﬁcação da vontade própria para que a adolescente possa se posicionar em suas
relações sociais, afetivas, familiares, etc
• estímulo ao reconhecimento da vontade do outro para que
haja respeito entre indivíduos que se relacionam.

A palestra foi gravada e houve captação de fotograﬁas através
da tela.
Material pedagógico exclusivo foi produzido especialmente
para a palestra.

Público
O público alvo era de adolescentes de gênero feminino.
O público esperado era de 12 pessoas.
O público atingido foi de 6 a 9 pessoas ao longo da palestra.

Diﬁculdades e/ou soluções encontradas
Algumas adolescentes convidadas não puderam participar e
outras, ao longo da palestra, precisaram se desconectar.

Estratégias de Ação
Houve reunião interna para testarmos a plataforma virtual
Zoom.
Ana Teresa Derraik fez contato com as adolescentes pelo
telefone, convidando uma a uma.
Susana Lacevitz foi a “anﬁtriã” do encontro, sendo responsável
pelo link de acesso e também por passar o material didático ao
longo da palestra.

Material anexo
Fotos do encontro.
Palestra gravada.
Material pedagógico.

