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Resumo da Proposta:
O projeto de extensão “Cuidando da Saúde sexual e reprodutiva de mulheres em privação de liberdade” desenvolve,
desde 2013, ações educativas no campo da saúde sexual e reprodutiva. Em 2018, além dos alunos de Enfermagem,
participarão alunas do Curso de Pedagogia, promovendo a interdisciplinaridade entre a saúde e a educação. As ações
educativas, realizadas, semanalmente, na Escola Estadual Olga Benário Prestes, localizada na Colônia Penal Feminina
do Recife, serão implementadas durante as aulas de Biologia, no período de abril a dezembro/2018. O projeto será
desenvolvido em três etapas: planejamento, implementação e avaliação. O planejamento versará sobre a construção
das ações educativas, pautadas em metodologias ativas, conforme os objetivos propostos. Será necessário, nesse
sentido, a aquisição de materiais específicos para o processo de ensino-aprendizado das participantes, como
simuladores que permitirão a exposição do uso correto do preservativo masculino e feminino; impressões de banners
explicativos; e materiais de papelaria. Na implementação ocorrerão as ações educativas, utilizando-se metodologias
ativas. Antes do início de cada ação educativa será distribuído um questionário auto-aplicável (pré-teste) para
verificação do conhecimento da participantes sobre o tem proposto. Após as ações educativas as participantes
responderão outro questionário (pós-teste) que verificará o conhecimento adquirido na atividade realizada e a
disposição para mudança de comportamento. Além disso, serão convidadas a responder uma avaliação do método e
recursos utilizados. Na etapa de avaliação os dados do pré e pós-teste, bem como os da avaliação do método e recursos
utilizados nas ações educativas, serão analisados, subsidiando o aprimoramento das edições posteriores do projeto.

Objetivo Geral:
Promover ações educativas voltadas para a saúde sexual e reprodutiva de mulheres em privação de liberdade.

Objetivos Específicos:
- Realizar ações educativas no campo da saúde sexual e reprodutiva, enfocando a prevenção de IST/HIV, as práticas
sexuais seguras, o planejamento familiar e a prevenção do câncer de colo uterino e de mama;
- Averiguar o conhecimento das participantes sobre a temática antes e após as ações educativas;
- Avaliar os dados de conhecimento antes e após as ações educativas, bem como os dados da avaliação do método e
recursos utilizados.

