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Objetivos e Metas
O objetivo proposto foi apresentar uma palestra ministrada pela médica ginecologista Ana Teresa Derraik, de 2
horas de duração, com apresentação de slides e participação das estudantes adolescentes. Ao ﬁnal foi aberto
um momento para perguntas e respostas.
A palestra teve como tema a importância do corpo
como objeto de expressão na sociedade e de que forma
a auto-preservação 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:
• as formas de praticar o exercício responsável da sexualidade para evitar riscos como: violência, doenças
sexualmente transmissíveis, gestação indesejada.
• de que forma esses riscos interrompem o ﬂuxo natural do desenvolvimento na adolescência, mudando as
prioridades.

• as diferentes formas de evitar cada risco, como formação de
rede de apoio, uso de preservativos e métodos seguros de
contracepção.
• 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.
Muitas perguntas tiveram espaço, muitas dúvidas foram esclarecidas e a conversa aconteceu com alegria e descontração.

Público
O público alvo foi meninas adolescentes, estudantes da
escola CIEP 135 AFONSO HENRIQUES LIMA BARRETO, alunas do
ensino médio. O público esperado era de 70 alunas.
O público atingido foi de 56 alunas.
Alguns fatores contribuíram para que o projeto não tenha
atingido a meta de público, tais como compromissos do calendário escolar, provas ou faltas.

Estratégias de Ação
O contato com o CIEP 135 AFONSO HENRIQUES LIMA BARRETO
se deu entre Dra. Ana Teresa e Bárbara Cézar, animadora cultural que coordena projetos especiais da escola.
Bárbara convocou as alunas do ensino médio e as reuniu no
auditório da escola.

Parcerias
Para esta ação tivemos a parceria de diretor de fotograﬁa
Stefan Hess, captando em vídeo a palestra na íntegra.
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