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Objetivo
Desenvolver ações de promoção de saúde sexual e reprodutiva junto a adolescentes
Objetivos Específicos
Promover ações que estimulem a conscientização de adolescentes sobre os seus direitos
sexuais e reprodutivos. Promover ações que estimulem a vivência da sexualidade de
forma segura por adolescentes.
Desenvolver ações de prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis. Desenvolver ações de prevenção da gravidez indesejada.
Desenvolver ações de promoção do respeito a diversidade sexual. Contribuir para o
desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas a intervenções com bases
territoriais dos discentes vinculados ao projeto.
Resumo
A adolescência, período compreendido entre 10 e 19 anos , é caracterizada na
literatura como uma fase complexa do ciclo vital devido à quantidade e qualidade de
transformações biológicas, psicológicas e sociais que o indivíduo experimenta . Neste
processo, o sujeito procura definir-se através de suas atividades, aspirações, relações
afetivas e sexuais. O Ministério da Saúde defende que “Os Direitos Sexuais e os Direitos
Reprodutivos dizem respeito a muitos aspectos da vida: o poder sobre o próprio corpo, a
saúde, a liberdade para a vivência da sexualidade, a maternidade e a paternidade. Mas
podemos dizer que dizem respeito, antes de mais nada, aos acordos para a vida em
sociedade e à cidadania”.Assim, se faz relevante a criação de espaços nos quais os
adolescentes sejam considerados protagonistas no processo de aquisição de
conhecimentos e que tenham a oportunidade de discutir a sexualidade e reprodução
para além dos aspectos biológicos. O objetivo deste projeto é desenvolver ações de
promoção de saúde sexual e reprodutiva junto a adolescentes de 12 a 19 anos atendidos
na Casa Rodolfo Aureliano- lar fabiano de cristo . As ações serão sistematizadas com
utilização de recursos lúdicos , no formato de 10 encontros semanais, com adolescentes

divididos em grupos, de acordo com o sexo. Espera-se que o projeto contribua para a
promoção de saúde sexual e reprodutiva dos participantes como também para o
desenvolvimento de metodologias participativas de intervenção junto a este público.
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