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A Escola Estadual de Ensino Médio Venina Palma, juntamente com o grupo PIBID – 

Ciências Biológicas UFSM - Palmeira das Missões, através de observação da realidade escolar, 

perceberam que os alunos da escola careciam de orientação sexual. O objetivo deste trabalho 

foi a orientação e conscientização sexual dos adolescentes, através do esclarecimento de 

dúvidas em relação à sexualidade, valendo-se de uma bate papo realizado na escola. Foi 

passada uma caixa aos alunos do 6º e 7º anos e 7ª e 8ª séries, na qual foram depositadas as 

dúvidas a respeito do tema sexualidade. Posteriormente, as questões foram computadas e 

transformadas em uma apresentação de slides, que continha todas as respostas às perguntas e 

outras dúvidas bastante frequentes na adolescência. Para a realização do bate papo, foram 

separados meninos de meninas, e 7ª e 8ª séries de 6º e 7º anos, em função de idade, maturidade, 

conhecimento sobre o assunto e o tipo de dúvida. Em um primeiro momento os alunos 

apresentavam-se tímidos e com receio em fazer perguntas. Entretanto os educandos 

demonstraram grande interesse pelo conteúdo, e no decorrer da aula foram adquirindo 

segurança para tirarem suas dúvidas. Observou-se que as dúvidas eram comuns a todos. Na 

adolescência a sexualidade apresenta-se de maneira intensa, pois está ocorrendo a maturação do 

indivíduo. Portanto, se faz necessário que a escola auxilie neste processo. A orientação e o 

esclarecimento das dúvidas durante o bate papo, permitiram aos alunos uma vivência saudável 

da sua sexualidade através da discussão consciente de prevenção de doenças e de gravidez 

precoce. 

  


