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Resumo
O tema “IST’S e métodos contraceptivos” é um tema com um certo grau de
dificuldade para ser tratado nas escolas, por ser considerado vergonhoso e
constrangedor, porém é um assunto de extrema relevância. O objetivo de
tratalo nessas palestras, foi mostrar a importância de discutirmos sobre
educação sexual, os perigos de relações sexuais desprotegidas e infecções
sexualmente transmissíveis. As palestras foram dadas principalmente para os
alunos de ensino médio devido à proximidade das datas de vestibulares e
provas do Enem, porém também foram apresentadas para alunos de ensino
fundamental para desde cedo aceitarem a normalidade desse tema. O trabalho
foi organizado em slides, contendo imagens e gráficos de pesquisas para
entreter os alunos de uma forma que se adequasse a idade dos mesmos. Ao
final de cada palestra, os alunos puderam se expressar fazendo
questionamentos sobre o tema para esclarecem suas dúvidas e curiosidades,
além disso meu email pessoal foi disponibilizado para aqueles que não se
sentiram confortáveis em se expressar, possam tirar suas dúvidas de forma
menos exposta. Essas palestras reforçaram a importância de tratarmos
assuntos relacionados a educação sexual para os jovens, abordando uma
linguagem coloquial, além de elementos ilustrativos para prender a atenção dos
alunos de diferentes faixas etárias. Mesmo tornando o ambiente o mais
confortável possível, foi observado que maior parte dos alunos não se
manifestaram diante dos temas abordados na palestra, devido ao tema “IST’S
e métodos contraceptivos “ser considerado constrangedor para eles, no
entanto alguns alunos manifestaram suas opiniões e fizeram seus
questionamentos livremente.
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