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Introdução: No processo de transição entre a infância e a adolescência, há uma
mudança no organismo humano, incluindo o desdobramento dos órgãos secundários
do sexo, dando assim surgimento aos fatores que propiciam a reprodução.  Neste
período, normalmente surge o interesse sexual e afetivo, porém, com todas estas
mudanças, podem surgir conflitos, insegurança, timidez, instabilidade e angústia.
Assim, ao discutir o tema, é possível possibilitar aos adolescentes lidarem de forma
mais madura com a sexualidade, conscientizando-se, encontrando respostas às suas
indagações tendo maior tranquilidade em todo o processo de transformação da
adolescência. Objetivo: Propiciar aos adolescentes informações, conscientização,
esclarecimentos e reflexão sobre sexualidade e afetividade. Ainda,trabalhar com os
adolescentes as questões de seus interesses sobre sexualidade;
Incentivar o respeito à diversidade de valores, crenças e comportamentos relativos à
sexualidade garantindo a dignidade do ser humano.
 Metodologia: O trabalho será realizado com adolescentes de 12 a 15 anos de idade
com os quais serão feitos oficinas de dinâmica de grupo e discussões. Serão realizados
2 encontros semanais de uma hora e trinta minutos somando então um total de 8
encontros com o grupo que será de 10 alunos. As ações são preparadas pelos
facilitadores a partir de um planejamento global prévio e, respeitando no
desenvolvimento de cada encontro, os temas levantados junto aos alunos. Serão
utilizados materiais específicos de cada dinâmica. Resultados: Visto que o projeto
ainda encontra-se em andamento, estima-se como resultados esperados, que as
intervenções atendam aos objetivos propostos. Conclusão: Além de permitir o contato
do estudante de psicologia com o campo de atuação, este trabalho pode proporcionar
aos adolescentes envolvidos muitos benefícios tais como ajudá-los a lidar de forma
mais madura com a sexualidade e promover a conscientização por meio da orientação.
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