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Resum
mo
Trata‐se de um relato
r
desccritivo e reeflexivo sob
bre as
atividad
des do pro
ojeto Saúd
de na escolla: sexualid
dade e
infecçõees sexualm
mente transsmissíveis. As ações foram
conduzzidas por estudantes
e
de Mediciina e ocorreram
nas turrmas do 6º
6 ano do
o Ensino Fundament
F
tal do
Colégio
o Municipaal Álvaro Lins, em Caruaru, (PE).
Foram realizados quatro encontros, e as officinas
envolviiam: apreseentação, exxplanação sobre
s
pubeerdade
e caixa de dúvidas; jogo de verdadeiro
v
o ou falso; leitura
l
e reflexxão de histó
órias sobree a temáticaa e “questio
onário
divertid
do” como avaliação final. Ap
proximadam
mente,
72% do
os adolesceentes classificaram as atividadess como
boas e relataram que gostaariam da permanênc
p
ia das
des do projjeto na esco
ola.
atividad
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Educação em saúde e sexualidad
de
A adolescên
ncia constitu
ui uma fase de transição
o entre a inffância e a co
ondição de adulto.
a
É
um perríodo do desenvolvim
d
mento marccado por intensas
i
traansformaçõ
ões biopsico
ossociais
estimulaadas pela açção hormonal caracterísstica da pub
berdade. Nessa fase da vvida, observ
va‐se um
acentuaado amadureecimento co
orporal, sign
nificativas transformaç
t
ções emocio
onais, constrrução de
novas relações inteerpessoais, manifestaçõ
ões de novo
os sentimen
ntos, atitudees e decisõees. Essas
mudançças resultam
m na consstrução de uma iden
ntidade pró
ópria (GON
NÇALVES; FALEIRO;
F
MALAFA
AIA, 2013). É comum vermos a mídia mun
ndial contribuindo para a veicullação de
mensagens alusivass ao sexo e à sexualidad
de, tendo com
mo alvos, so
obretudo, ad
dolescentes e jovens.
da para aprrenderem a processar ttais mensaggens que,
Por essee motivo, esstes necessiitam de ajud
apesar do
d fácil aceesso, por si só, não traazem os dev
vidos esclarrecimentos sobre a tem
mática e,
tampouco, orientam
m e educam
m sexualmen
nte. Assim, recai
r
sobre os pais, a eescola e a so
ociedade
essa ressponsabilidaade (PINTO et al., 2013)).
A
Além
disso, alguns estu
udos realizaados no Brassil e no mun
ndo mostram
m que a vid
da sexual
dos ado
olescentes tem início cada vez maais cedo e que
q a preco
ocidade estáá associada ao sexo
desprotegido e ao
o maior número de parceiros
p
ao
o longo da vida. Isso pode deseencadear
consequ
uências grav
ves para a saaúde dos ad
dolescentes. Ademais, o não uso do preservativ
vo ou seu
uso inad
dequado po
odem acarreetar não só a infecção por Doençaas Sexualmeente Transm
missíveis
(DSTs) e HIV, como
o provocar gravidez
g
ind
desejada (BRASIL, 2013
3). Dados da Pesquisa Nacional
de Saúd
de do Escolaar (PeNSE) 2012,
2
realizzada com alu
unos do 9° ano do Ensiino Fundam
mental de
escolas públicas e privadas, mostram
m
que 28,7% do
os escolaress brasileiross já tiveram
m relação
sexual alguma
a
vez na vida. Essa prevalên
ncia foi de 40,1%
4
entree os menino
os e 18,3% entre as
meninass. Além dissso, dentre os
o alunos dee escola púb
blica, 30,9%
% afirmaram
m já ter tido
o relação
sexual, contra
c
18,2%
% dos escolaares da redee privada (B
BRASIL, 2013
3).
D
Diante
dessse panoramaa, torna‐se clara a neceessidade dee participaçãão da escolaa no que
concern
ne à educaçãão sexual. Nesse aspecto
o, a Lei nº 9.394,
9
de 20
0 de dezemb
bro de 1996, prevê a
educaçãão sexual como
c
um dos temass transversais a sereem incluído
os nos Parrâmetros
Curricullares Nacion
nais (PCNs), em todas as
a áreas do conhecimen
nto, do Ensiino Fundam
mental ao
Ensino Médio (PIN
NTO et al., 2013). Entrretanto, o cumprimen
c
to dessa leei ainda não
o é uma
de na maioriia dos estad
dos brasileirros. Portanto
o, compreen
nde‐se que aas questões tocantes
realidad
à sexualidade dos adolescentees devem seer trabalhad
das com basse na promoção da saú
úde e na
prevençção de doençças, consideerando a realidade socio
ocultural do grupo trabaalhado (PINTO et al.,
2013). Deve‐se,
D
ain
nda, usar daa estratégiaa da Educaçção em Saúde, para qu
ue, assim, os
o jovens
possam compreend
der quais sãão as suas escolhas
e
e lidar com ass suas consequências de
d forma
Expe
eriência, Santa Mar
ria, UFSM,
, v. 4, n.
. 2, p. 37
7-48, ago./dez. 2018.

38

Educação em saúde e sexualidad
de
positivaa e responsáável, apreseentando com
mportamentos de preveenção e auto
ocuidado (P
PINTO et
al., 2013
3).
N
Nesse
cenárrio, a escolaa manifestaa‐se como um
u local promissor paara a abordaagem da
temáticaa da educaçção sexual, uma vez qu
ue é um loccal onde o adolescente
a
e permanecee grande
parte do
o seu dia. Taal caracterísstica facilitaa a socialização, o estreeitamento dee laços, a diifusão de
conhecimentos e a construção
c
coletiva, eleementos imp
portantes paara uma aprroximação efetiva ao
FAIAL et al, 2016; PINT
TO et al., 20
013). Ademais, os Parââmetros Currriculares Nacionais
N
tema (F
(PCNs) (1998, p.67) propõem que a escola trate a sexxualidade co
omo “algo ffundamentall na vida
ura e pela evolução
e
das pesssoas, questtão ampla e polêmica, marcada pela históriaa, pela cultu
social”. Ou seja, esssas diretrizees sugerem que esse teema seja traatado considerando a bagagem
b
anteriorr dos alunoss, tendo em vista suas emoções
e
e noções trazid
das a partir da família e de suas
experiên
ncias. Assim
m, esse deb
bate pode ajudar
a
na construção da
d autonom
mia dos sujeeitos, na
capacidaade de disceernimento e escolha qu
uanto ao exeercício de su
ua própria seexualidade. A escola
é, aindaa, um local privilegiado
p
o, onde há a manifestaçção da sexu
ualidade nass diversas etapas da
vida do
o ser humaano. Dessa maneira, a escola po
ode proporcionar info
ormações ciientíficas
atualizaadas, bem como deb
bates acercca dos vallores moraais atribuíd
dos aos diiferentes
comporttamentos, taabus e menssagens passsadas pelos diferentes meios
m
de com
municação e grupos
sociais (MOURA
(
et al.,
a 2017).
Nessa persp
pectiva, asso
ociada ao paapel da escola, a extensãão universittária nas graaduações
t
mo
ostra‐se com
mo uma excelente ferrramenta para dissemin
nação da
da área da saúde também
ucação sexu
ual (MARTIN
NS et al, 201
16). A exten
nsão univerrsitária é
abordaggem da temáática da edu
uma forrma de interração entree a universid
dade e a comunidade, na qual a u
universidadee oferece
conhecimento e asssistência à população
p
e recebe della a possibillidade de ap
plicação práática dos
NUNES; SILVA, 2011). Logo,
L
a imp
portância deessa troca dee saberes teerá como
aspectoss teóricos (N
consequ
uência uma produção ciientífica obttida atravéss do contato com a realidade do Brrasil e da
região na
n qual a açãão ocorreráá, uma demo
ocratização do conhecim
mento adqu
uirido na acaademia e
uma parrticipação effetiva da sociedade na atuação
a
da Universidad
U
de (SILVA; O
OLIVEIRA, 2016). Ou
seja, a partir da in
nteração co
om a comunidade, os acadêmicoss possuem a oportuniidade de
m conhecimeento atravéss do confron
nto de saberres e experiiências (SILV
VA; RIBEIRO
O; SILVA
obterem
JÚNIOR,, 2013).
A
Aliado
a isso
o, tem‐se, taambém, a Aggenda 2030, desenvolvid
da pela Orgaanização das Nações
Unidas (ONU),
(
cujo objetivo é promover
p
u mundo mais
um
m sustenttável, pacíficco e livre paara todas
a pessoas. Para issso, são listaados 17 objetivos e 16
69 metas a fim de estim
mular ações para o
olvimento su
ustentável. Nesse
N
aspeccto, esse pro
ojeto se enq
quadra no ob
bjetivo 3, so
obretudo
desenvo
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nos iten
ns 3.3 e 3.7, que propõem esforços para acabarr com a epid
demia de AID
DS e garantiir acesso
universaal aos serviçços de saúdee sexual e reeprodutiva. Outro objettivo que pod
de ser enquaadrado é
o objetiv
vo 4, no qual é trazida a garantia de uma edu
ucação inclu
usiva, equitaativa e de qualidade
para to
odos, principalmente no
n item 4.7
7, que se discute
d
a aquisição
a
de conhecim
mentos e
habilidaades para o desenvolvim
mento e estiilo de vida saudável
s
e sustentável.
s
Dessa form
ma, pode‐
se notarr a importâância de ações como a descrita para
p
que esssas metas globais posssam ser
alcançad
das pelo Brrasil. Ademaais, demonsstra a relev
vância das ações
a
exten
nsionistas de cursos
universiitários para a construçãão de um luggar mais justto para todo
os (ONU, 2015).
P
Posto
isso, o desenvolviimento do projeto
p
tem como
c
perspectiva os seguintes objeetivos:
 Desenvolver conteúdoss sobre sexu
ualidade e in
nfecções sexu
ualmente trransmissíveiis;
 Problematizzar e esclarrecer conce
eitos sobre a sexualid
dade e infeccções sexuaalmente

t
transmissív
veis;
 Sensibilizarr os adolesce
entes sobre a importânccia do autocuidado em ssaúde;
 Promover o exercício de cidadaniia e responsabilidade social
s
aos aalunos do cu
urso de

Medicina.

2. Maateriais e métodos
O presente artigo é um
m relato de experiência,
e
, cuja natureeza é discurrsiva e refleexiva, em
que se apresentam
m as atividaades desen
nvolvidas no
o projeto de
d extensão
o “Saúde naa escola:
sexualid
dade e infeccções sexuaalmente tran
nsmissíveis””, vinculado
o à Pró‐Reittoria de Exttensão e
Cultura da Universiidade Federaal de Pernam
mbuco– (PR
ROExC).
A execução
o do projeto
o ocorreu no
n Colégio Municipal Álvaro Lins, no muniicípio de
Caruaru
u, Pernambu
uco (PE), no período de
d março a dezembro de 2018. A realização
o deu‐se
através de quatro dinâmicas
d
distintas, praaticadas em dias diferen
ntes e de fo
orma simultâânea nas
seis turrmas de 6º ano do reeferido coléégio. Tais atividades
a
fo
oram elabo
oradas, facillitadas e
orientad
das por estu
udantes de Medicina
M
do primeiro e segundo an
no de curso. Para a execução das
ações, os
o acadêmiicos dividirram‐se em trios ou quartetos, sendo que cada grup
po ficou
responssável por um
ma das turmaas.
Sendo assim
m, as ações foram
f
baseaadas em ativ
vidades que consistiram
m de apresen
ntação da
equipe e do projeto
o, exposição dialogada sobre puberd
dade e entreega da caixaa de dúvidass, jogo de
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de
verdadeeiro ou falso
o, leitura e reflexão dee histórias sobre
s
as tem
máticas “inffecções sexu
ualmente
transmissíveis” e “v
violência sexxual”, tendo um “questio
onário diverrtido” como avaliação fiinal.

3. Relato de expeeriência
A atividadee do primeeiro encontro consisttiu em um
ma exposiçãão dialogad
da sobre
puberdaade, ministrada pelos esstudantes de Medicina. Além do co
onteúdo em si, foram exxplicados
aos ado
olescentes a finalidadee e os objeetivos do projeto.
p
Nessse primeirro momento
o, foram
abordad
das, principaalmente, as mudanças fisiológicas característiicas desse p
período. Aléém disso,
tratou‐sse, também, de sexualid
dade e respo
onsabilidade com o pró
óprio corpo.. Apesar de estarem
na posiçção de ouvintes, os alu
unos foram estimuladoss a participar e fazer p
perguntas durante a
explanação,

que

durou

a
aproximada
amente

um
ma

hora.

No

iníccio,

os

escolares
e

presa e dessconforto co
om a temáttica. Foram, ainda, observadas reaações de
demonsstraram surp
constran
ngimento e euforia, além
m das típicaas piadas a respeito do tema.
t
P
Para
iniciarr a explicaçção e torná‐‐la menos cansativa,
c
o debate foii inaugurado com a
perguntta: “Vocês sabem o quee é puberdaade?”. Em todas
t
as turrmas, pelo m
menos um aluno se
arriscou
u a respond
der, demonsstrando con
nhecimento prévio aceerca do assu
unto. Além disso, o
adolesceente que in
niciou resp
pondendo, estimulou
e
os
o colegas para que eestes particcipassem
também
m. A partir da pergun
nta inicial, foram intrroduzidos conheciment
c
tos a respeeito dos
aconteciimentos típ
picos da ad
dolescência,, tais como
o: menstruação, apareecimento de
d pelos,
desenvo
olvimento genital,
g
apaarecimento das mamaas, acne e estirão do crescimento. Uma
estratéggia utilizadaa e que facillitou o vínculo com os adolescenttes foi o com
mpartilhameento das
experiên
ncias pessoais dos acadêmicos voluntários do
o projeto, de
d modo a iilustrar, de maneira
prática, as transforrmações carracterísticas do período
o. Ao final da
d atividadee, foi dispon
nibilizada
q
os alun
nos pudesseem inserir seus
s
questionamentos sobre a
uma caiixa de dúviidas para que
temáticaa de maneirra anônima, além de coleetar materiaal para subsídio da segu
unda atividaade.
No segundo
o encontro, a atividade realizada
r
foii um jogo dee verdadeiro
o ou falso, no
o qual os
olescentes em
e pequeno
os grupos de
d 6 a 8 integrantes e leram
acadêmicos dividirram os ado
vas para quee eles as con
nsiderassem
m como verd
dadeiras ou falsas. No jjogo, cada acerto
a
do
assertiv
grupo contabilizavaa um ponto para equip
pe, sendo a equipe
e
com
m maior ponttuação prem
miada ao
dados nas assertivas vieram, p
principalmen
nte, dos
final daa atividadee. Os assuntos abord
question
namentos trazidos
t
na caixa de dúvidas
d
e fo
oram aproffundados dee acordo co
om cada
temáticaa, como porr exemplo, métodos
m
con
ntraceptivos. Nessa ativ
vidade, obserrvou‐se umaa grande
Expe
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participação dos allunos em viirtude do cllima de com
mpetição criiado. Ademaais, os adolescentes
veis em disccutir sexuallidade nesssa segunda ação, em razão
r
do
mostrarram‐se maiss confortáv
vínculo criado com os acadêmicos.
do o cronograma defin
nido, a ativ
vidade do terceiro
t
enccontro conssistiu na
Prosseguind
ualmente
leitura de históriias fictíciass que abordavam ass temáticass das Infecções Sexu
Ts), gravideez na adoleescência e violência
v
sexual. Assim
m como no segundo
Transmissíveis (IST
os foram diivididos em
m grupos e, cada grup
po, recebeu uma história para
encontro, os aluno
ntidos em caada situação
o descrita. No
N que conccerne à temáática das
destacarr os acertoss e erros con
ISTs, fo
oram descrritos casoss de HPV, sífilis e gonorreia, no quais foram ab
bordados
comporttamentos que
q
aumenttam as chances de inffecção e oss principaiss sintomas de cada
patologiia. Nessa atividade, percebeu‐sse que oss alunos possuíam um conheecimento
extremaamente sup
perficial a respeito do
os sintomaas das ISTss e suas fformas diveersas de
transmissão, o quee gerou dúv
vidas que faacilitaram a construção
o do aprendizado. Além disso,
m foi observaado que os alunos consseguiram crriar relaçõess com sua realidade naa história
também
que abordou a grav
videz na adolescência, trrazendo casos de parentes e amigoss que passarram pela
mesma situação. Por
P fim, a história
h
cujo
o centro en
nvolvia a viiolência sexxual mostro
ou que a
va aprofund
damento, em
m virtude de
d sua imp
portância e da identificcação de
temáticaa necessitav
situaçõees similares com estudaantes de algu
umas turmas.
m questionáário visando criar um esspaço para avaliação
a
No último encontro, foii aplicado um
ualmente, a todos os
do projeeto por partte dos adoleescentes. O questionáriio foi aplicaado individu
alunos que
q se dispuseram a reespondê‐lo. Continha sete pergunttas, sendo sseis objetivaas e uma
subjetiv
va. Nas quesstões objetiv
vas, foi quesstionada a opinião
o
dos adolescenttes a respeitto do(a):
caixa dee dúvidas (q
questão 1), jogo de verrdadeiro ou falso (quesstão 2), ativiidade de leiitura das
histórias (questão 3),
3 nível de aprendizado
a
o nas atividaades (questãão 4), nível d
de satisfação com as
mática em saala de aula (questão
ações reealizadas (questão 5) e importância da abordaagem da tem
6). Quan
nto à questão subjetivaa, esta se trratava de um
m espaço no
n qual os eestudantes puderam
p
discorreer sobre asp
pectos posittivos e negaativos do prrojeto, bem como deixaar as suas su
ugestões
visando à sua melh
horia. De mo
odo a tornarr a atividadee mais atrattiva, optou‐sse pela utilizzação de
u
linguaggem com gírrias e expressões do un
niverso do p
público‐alvo
o. Após o
pictograamas e de uma
recolhim
mento do questionário
q
o e análisee, verificou‐‐se a partiicipação dee um total de 117
estudan
ntes.
C
Com
a análiise dos resu
ultados, percebeu‐se, no
o que diz reespeito à caaixa de dúviidas, que
64,96% (76) dos estudantess julgaram ter sido uma boa ideia,
i
enqu
uanto 33,33
3% (39)
considerraram uma ideia regullar e 1,71% (2) consideeraram a caaixa de dúvvidas uma esstratégia
Expe
eriência, Santa Mar
ria, UFSM,
, v. 4, n.
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ruim (F
FIGURA 1). Quanto à atividade
a
do
o verdadeirro ou falso, 76,07% (8
89) consideeraram a
atividad
de como boaa, 14,53% (1
17) considerraram como
o regular e 9,40%
9
(11) ccomo ruim (FIGURA
1). Paraa a atividadee das históriias, 62,39% (73), julgarram como uma
u
boa ativvidade, 28,2
21% (33)
julgaram
m como regu
ular e 9,40 % (11) como
o ruim (FIGU
URA 1). Quaando questio
onados a resspeito do
nível dee aprendizad
do, 70,94% (83) dos alu
unos afirmaaram ter tid
do um bom aaprendizado
o com as
dinâmiccas realizadaas, 29,06% afirmaram ter tido um
m aprendizad
do regular e nenhum esstudante
considerrou o apreendizado ob
btido como ruim (FIG
GURA 1). Foi perguntaado também
m se os
estudan
ntes se sentiiram conforrtáveis paraa discutir a temática. Nesse aspectto, 66,67% (78) dos
alunos afirmaram
a
s sentirem confortáveiis, 23,08% (27)
se
(
relataram não se ssentirem tottalmente
confortááveis, embo
ora tenham
m conseguid
do participaar em algun
ns momenttos, e 10,25
5% (12)
relataraam estar mu
uito envergo
onhados pelaa situação (F
FIGURA 2). No que concerne à imp
portância
da aborrdagem da temática, 88,89%
8
(10
04) consideeraram um assunto im
mportante para
p
ser
discutid
do, 11,11% (13)
(
consideeraram indiiferente a im
mportância da temáticaa e nenhum julgou a
abordaggem do temaa como irrellevante (FIG
GURA 3).

Figura 1: Distribuição das respostas dadaas pelos estudantes no questionáriio aplicado. Questão
v
uestão 3: leiitura das histórias e
ou falso; qu
1: a caixxa de dúvidas; questão 2: jogo de verdadeiro
questão 4: visão gerral dos alunos a respeito do projeto
o.
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das pelos alu
unos à quesstão referen
nte ao confo
orto com
Figura 2: Distribuiição das resspostas dad
a
naas ações.
relação à temática abordada

uição das reespostas daadas pelos alunos à questão
q
sob
bre a relevâância da
Figura 3: Distribu
temáticaa trabalhadaa.
Considerand
do a análiise da queestão discu
ursiva, obseervou‐se qu
ue, novameente, os
estudan
ntes expressaram sua saatisfação com
m as atividaades desemp
penhadas peelos acadêm
micos, em
virtude de grande parte dos comentários
c
s serem voltados para que o projeeto fosse exxecutado
num peeríodo maio
or de tempo ou que as
a ações accontecessem
m de maneiira mais frrequente.
Ademaiss, a atividad
de do verdaadeiro ou faalso foi bem
m avaliada pelos
p
adolescentes nov
vamente,
sendo fo
omentada a inserção dee outras dinââmicas. Por fim, sugestõ
ões como o u
uso de imaggens para
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de
auxílio de algumass explicações e prolon
ngamento das
d atividad
des também
m foram deemandas
explicitaadas.
A
Além
das avaliações
a
j citadas, houve também um reetorno da gestão da escola à
já
coorden
nadora do projeto. Em conversas,
c
f solicitadaa a ampliaçãão das ações para as tu
foi
urmas de
7º ano e, também,, a renovaçção da parcceria para o ano de 20
019. Sendo assim, ficaa clara a
importâância da reallização de açções que abordem a tem
mática de forrma lúdica e participatiiva.

4. Conclusão
Isto posto, o projeto Saú
úde na escola: sexualidaade e infecções sexualm
mente transm
missíveis
o uma ferraamenta com
m resultados positivos na
n abordageem das temááticas da
mostrarram‐se como
sexualid
dade, métodos contraaceptivos e Infecções Sexualmen
nte Transm
missíveis (ISTs) no
ambientte escolar. Tal abordaggem mostraa‐se importtante, pois, muitas vezzes, essa tem
mática é
negligen
nciada. Além
m disso, teem‐se, nas atividades realizadas,, uma form
ma de esclaarecer e
sensibiliizar adolesscentes, pais, professo
ores e socieedade em geral paraa a importâância da
educaçãão sexual no
o âmbito esccolar, uma vez
v que muittos ainda accreditam qu
ue ela busca ensinar
sobre sexo, quando
o, na verdaade, trata‐sse de ensin
nar sobre saaúde, sexuaalidade, med
didas de
o e responsabilidade co
om o próprio corpo. Asssim, fica clara a importâância da abo
ordagem
proteção
desses conteúdos
c
n escola, já que é um ambiente
na
a
em
m que o adolescente permanece po
or longos
períodos. Destarte, torna‐se um local fav
vorável paraa o debate acerca
a
do aassunto, criaando um
ambientte em que os
o mitos e tabus
t
são qu
uebrados, e o saber cieentífico é difundido de maneira
simples e compreen
nsível. Desen
nvolvem‐se, assim, joveens munidoss de conheciimento e capazes de
p
corp
po uma relaçção mais seggura e saudáável.
estabeleecer com o próprio
A
Além
disso,, a importâância do projeto reverberou não apenas noss adolescentes, mas
também
m nos estudaantes de Meedicina, que, através da extensão, puderam
p
exeercitar a cid
dadania e
transferrir os conheccimentos ad
dquiridos paara a comun
nidade. Com isso, tambéém se os acaadêmicos
se mosttram sensív
veis à realidade em quee estão inseeridos e da qual farão parte como
o futuros
profissio
onais.
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Abstractt

esumen
Re
See trata de un
n relato descrriptivo reflexxivo sobre
laas actividadess del proyectto Salud en laa Escuela:
Seexualidad
e
Infecciiones
Sexxualmente
Trransmisibles.. Las accionees fueron co
onducidas
po
or estudiantees de medicin
na y ocurrierron en las
clases del sexto año de la enseñanza
undamental del
d Colegio M
Municipal Álv
varo Lins,
fu
en
n Caruaru / PE.
P Se realizarron 4 encuen
ntros y los
taalleres invollucra: preseentación, exxplicación
so
obre pubertaad y caja de dudas; juego
j
de
veerdadero o faalso; lectura y reflexión dee historias
so
obre la tem
mática y "cu
uestionario divertido"
d
co
omo evaluación final. Apro
oximadamente el 72%
dee los adolesccentes clasifiicaron las acctividades
co
omo buenass y relataro
on que les gustaría
peermanecer en
n las actividaades del proyecto en la
esscuela.

This paaper is a deescriptive and
a
reflective
accountt of the activ
vities of the School Heallth
Project: Sexuality and
a Sexually
y Transmitted
ns. The acttions were conducted by
b
Infection
medical students an
nd took plaace in the 6tth‐
he Alvaro Lins Municip
pal
grade classes of th
u / PE. Th
here were 4
School, in Caruaru
ops involveed:
meetinggs and thee worksho
presentaation, expllanation ab
bout puberrty
and boxx of doubts, the game off true or falsse,
reading,, and reflection of storries about the
theme and
a "fun qu
uiz" as a fin
nal evaluatio
on.
Approxiimately 72
2% of the adolescen
nts
classifieed the activ
vities as enjoyable an
nd
reported
d that they would like to stay in the
project activities
a
at school.
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