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A adolescência é uma etapa caracterizada por mudanças físicas, sociais e 
biológicas. Toda esta transformação associa
atuais que podem vir a confundir os jovens,
começam a surgir. Observa
aumento das doenças sexualmente transmissíveis
estar sempre em evidencia
contraceptivos. Dependendo da idade dos alunos, muitos tabus ainda existem e 
muitos conceitos errôneos estão estabelecidos em razão da falta de diálogo sobre o 
assunto. Sendo assim, é 
desses temas e permitam 
onde os adolescentes possam 
das relações de vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis (DST
assim como à gravidez precoce e não
fundamental uma adequada
possibilidade de aprender a cuidar não só de sua saúde reprodutiva e da do seu 
parceiro(a), como também tenha a possibilidade 
desejos, emoções etc. Desta forma o presente trabalho 
sexualidade, repassando informações
grupo envolvido. 
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A adolescência é uma etapa caracterizada por mudanças físicas, sociais e 
oda esta transformação associa-se à liberdade sexual presente nos dias 

podem vir a confundir os jovens, pois nesta faixa etária muitas dúvidas 
Observa-se a ascendência da gravidez na adolescência,

doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) e apesar 
ncia, há pouca preocupação com o uso d

Dependendo da idade dos alunos, muitos tabus ainda existem e 
muitos conceitos errôneos estão estabelecidos em razão da falta de diálogo sobre o 

 necessário criar metodologias que facilitem
 maior interação por parte do aluno. Construir um espaço 

possam dialogar é um importante instrumento para 
ilidade às doenças sexualmente transmissíveis (DST

assim como à gravidez precoce e não-planejada. Portanto, nesse período de vida, é 
fundamental uma adequada orientação por meio da qual o adolescente tenha a 
possibilidade de aprender a cuidar não só de sua saúde reprodutiva e da do seu 

o(a), como também tenha a possibilidade  para falar de suas dúvidas, medos, 
Desta forma o presente trabalho visa uma 

repassando informações, esclarecendo dúvidas e expectativas
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Dependendo da idade dos alunos, muitos tabus ainda existem e 
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facilitem o ensino 
Construir um espaço 

portante instrumento para superação 
ilidade às doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), 

, nesse período de vida, é 
por meio da qual o adolescente tenha a 

possibilidade de aprender a cuidar não só de sua saúde reprodutiva e da do seu 
dúvidas, medos, 

visa uma abordagem da 
dúvidas e expectativas do 


