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I SEMINÁRIO SOBRE SEXUALIDADE: PRÁTICAS DOCENTES E SABERES 

 

Poesia extraída do projeto: “Trabalhando sexualidade na escola: Uma visão direcionada ao cotidiano dos alunos” da professora 
Juliana Aparecida Pires

1
  

A partir do documentário Filhos deste solo (VARELLA, 2009)
2
,  que retrata uma orientação sexual discutida com jovens que estão 

vivendo realidades diferentes dentro do contexto sexual a professora propôs aos alunos a elaboração de  poesias relacionando o  
tema discutido no documentário.  

 

                                                           
1
 Monografia apresentada ao Curso de  Especialização ENCI-UAB do CECIMIG FaE/UFMG como requisito parcial para obtenção 

de título de Especialista em Ensino de Ciências por Investigação.   
2
 VARELLA, D. Filhos deste solo. [Filme-Vídeo]. Produção de Karina Dorigo, direção Luciana Osório. TV Escola, 2009. 1dvd, 40 min. 

Color. Son.  
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Data: 17/10/2013 
Horário: 8h00 as 17h00 
Local: Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP)  
 
Comissão organizadora 
Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
Programa Escola da Família – PEF 
PCNPs do Programa Prevenção Também se Ensina 
Unidades Básica de Saúde - UBS 
Centro de Doenças Infectocontagiosas - CEDIC 
Centro de Apoio  e Solidariedade à Vida - ONG CASVI  
Centro de Atenção a Saúde do Adolescente de Piracicaba - CASAP 
 
Convidados: 
Edison de Almeida – Chefe do Departamento de Educação Preventiva - FDE 
David Pacheco – Professor Coordenador de Área da EEMI Sud Mennucci 
Professora Marcela Aparecida Pedrosa Lopes - EE Catharina Casale Padovani  
Professor Coordenador EFAF - Everson Carlos Paduan EE Adolpho Carvalho 
 
Público alvo:  
Professores de Ciências do 8° ano do Ensino Fundamental – Anos Finais 
Professores de Biologia da 1ª série do Ensino Médio 
Vice-Diretores do Programa Escola da Família (PEF) 
Professores Coordenadores do Ensino Fundamental Anos Finais  
Professores Coordenadores Ensino Médio 
Professor Coordenador de Apoio a Gestão  
Agentes de Saúde do Posto de Saúde da Família 
Outros 
 
Justificativa: 
Considerando que a literatura aponta a adolescência como uma fase de descobertas, transformações e crises, fica 
fácil entender as razões pelas quais o jovem se encontra exposto a situações de vulnerabilidade envolvendo o uso 
indevido de drogas bem como a infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Há, igualmente, 
concordância entre os especialistas de que nessas questões se consegue maior eficácia na promoção de mudanças 
reais de atitudes entre os adolescentes por meio da valorização de uma vida saudável.  
A Escola, instituição cuja competência é atuar junto a crianças e adolescentes, constitui-se um espaço privilegiado 
para a construção e transmissão de conhecimentos que possibilitem a rejeição às drogas e a adoção de práticas 
sexuais mais seguras. Pais, mães e a comunidade em geral, por se sentirem despreparados e ansiosos diante dessas 
questões tendem a transferir para a Escola, e particularmente para os professores, a responsabilidade e a tarefa de 
orientar seus filhos e filhas, notadamente no que concerne à prevenção das DST e do HIV e ao uso de drogas. Os 
professores, por sua vez, buscam orientações  para abordar estes  temas junto a seus alunos.  
As ações desenvolvidas na Rede Escolar pressupõem a valorização e a melhoria da qualidade de vida como atitudes 
indispensáveis às estratégias de prevenção, bem como estimulam um amplo processo participativo que leva à 
apropriação do programa de prevenção pela comunidade escolar, para que não fique restrito aos participantes das 
ações de capacitação, contribuindo de fato para a formação de cidadãos saudáveis.  
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Histórico do projeto: 
Os PCNPs de Ciências (Luciana Victória), Biologia (Marly Marsulo ) , Sociologia e Filosofia  (João Gambaro ) da 
Diretoria de Ensino Região de Piracicaba , junto com a Secretaria Municipal de Saúde (CEDIC e PSF) e ONG CASVI 
desenvolve ações, através de parcerias, que promovem a cidadania saudável e a redução da vulnerabilidade da 
comunidade escolar à gravidez na adolescência e às DST/Aids (doenças sexualmente transmissíveis/síndrome da 
imunodeficiência adquirida).  
Trata-se da viabilização, na Rede Estadual de Ensino, de um projeto de educação continuada que propicie condições 
para o desenvolvimento da autoestima dos alunos e do senso de responsabilidade sobre a saúde individual e 
coletiva, promovendo a conscientização sobre as complicações relacionadas à gravidez na adolescência e sobre as 
DST/Aids. 
Através de Oficinas Pedagógicas e de materiais didáticos específicos as ações busca criar espaços comunitários 
informais para discussão e reflexão de temas pertinentes ao projeto.  
 
Objetivo:  
Contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral do estudante, 
proporcionando à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação para 
o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e 
jovens.  
 
Programação: 
 
Abertura no Salão Nobre da EEP: 
Dr. Pedro Antonio de Mello - Secretário Municipal de Saúde 
Henaís Nozella  - Dirigente de Ensino de Piracicaba 
 
Palestra de abertura proferida por Edison de Almeida -  Chefe do departamento de educação preventiva – FDE/SP 
 
Atividades: 

 Estudo de casos 
Atividade em grupo – salas de aula (representantes dos diferentes segmentos) 

 Plenária Geral - Salão Nobre  
Relatos, sistematização e encaminhamentos das discussões realizadas nos grupos garantindo futuras ações nas 
escolas asseguradas na resolução conjunta SS/SE n° 1, de 11/10/2011 que dispõe sobre a implementação de projetos 
educativos nas escolas públicas estaduais, para promoção e preservação da saúde, e dá providências correlatas.  
 

ALMOÇO 

 

 Apresentação de práticas pedagógicas e relatos de experiências - tema Sexualidade realizados nas escolas de 
ensino fundamental e médio,  numa gestão de implementação da resolução conjunta SS/SE n° 1, de 11/10/2011 - 
Salão Nobre 

 EE Profa. Catharina Casale Padovani – Projeto UP! 

 EE Adolpho Carvalho – Semana da Sexualidade 

 EEMI Sud Mennucci – Projeto de Vida 
 
Seminários:  
O seminário sobre Sexualidade tem por objetivo aproximar a escola pública estadual dos serviços de atendimento 
aos adolescentes (UBS, CEDIC, CASVI e CASAP) e oferecer informações úteis e orientações sobre os direitos e 
serviços existentes das diversas áreas das políticas públicas, de acordo com as necessidades dos adolescentes em 
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situação de vulnerabilidade, bem como desenvolver práticas pedagógicas conjuntas incentivando o protagonismo 
juvenil.  

 Centro de Doenças Infectocontagiosas (CEDIC) 

 Centro de Atenção a Saúde do Adolescente de Piracicaba (CASAP) 

 ONG Centro de Apoio e Solidariedade a Vida (CASVI) 
 
Considerações finais: 
É preciso reconhecer, antes de mais nada, que as formas de viver a sexualidade estão longe de serem construídas 
unicamente por meio da atuação das instituições de educação e saúde, embora possam ser enriquecidas a partir da 
incorporação de conhecimentos e experiências oferecidas nesses serviços.  
Um universo de possibilidades poderá se abrir  a partir deste seminário, os registros da participação das escolas em 
programas e serviços oferecidos por unidades de saúde, antes e depois da realização de atividades educativas, 
podem ser bons indicadores de mudança no grau de vulnerabilidade da comunidade local.  Nesse mesmo sentido, a 
inclusão de ações relacionados à prevenção de DST/Aids/gravidez na adolescência no Projeto Político Pedagógico  
pode ser um indicador dos compromissos da escola  e dos serviços de saúde com o tema. 
 
Encerramento:  
Encaminhamentos para implementação de projetos nas Unidades Escolares no próximo ano e encerramento do 
evento com entrega dos certificados de participação.  
 
Sugestão de textos e links de apoio e serviços:  
Saúde e prevenção nas escolas : guia para a formação de profissionais de saúde e de educação   
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 160 p. – (Série A. 
Normas e Manuais Técnicos) disponível em  
http://sistemas.aids.gov.br/forumprevencao_final/sites/default/files/arquivos/guia_forma_prof_saude_educacao.p
df  Acesso em 09/10/2013 
Manual de Proteção escolar e Promoção da cidadania. Sistema de proteção escolar. FDE. São Paulo, 2009. Disponível 
em http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocRedeEnsino/ManualProtecao.pdf Acesso em 09/10/2013 
Guia do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas para adolescentes e jovens participarem da educação entre pares. 
Disponível em http://www.aids.gov.br/publicacao/adolescentes-e-jovens-para-educacao-entre-pares-spe. Acesso 
em 09/10/2013 
 
Serviço: Centro de Doenças Infecto Contagiosas 
Endereço: Av. Independência, 581 - Independência  
Telefone: 3437-7500 
 
Serviço: Centro de Atenção a Saúde do Adolescente de Piracicaba 
Endereço: Rua São José, 1487 - Centro 
Telefone: 3432-1200 
 
Serviço: ONG CASVi – Centro de Apoio e Solidariedade a Vida  
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 401 - Bairro Alto, Piracicaba/SP - CEP: 13.419-100 
Telefone: (19) 3302.5906 
E-mail: ongcasvi@gmail.com  
 
Agradecimentos:  
Escola de Engenharia de Piracicaba  
Secretaria Municipal da Saúde 
ONG CASVI 

mailto:ongcasvi@gmail.com

