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Objetivo: Promover esclarecimentos e reflexões sobre sexo e sexualidade. Trabalhar
com os alunos questões de seus interesses sobre sexualidade.Identificar e repensar
tabus preconceitos referentes à sexualidade, evitando comportamentos discriminatórios
e intolerantes e analisando criticamente os estereótipos;
Conscientizar para a prática do sexo responsável e seguro.
 Metodologia:  Baseia-se nas oficinas de dinâmica de grupo. São realizados encontros
semanais de uma hora de duração num total de oito encontros com cada grupo.  São
alunos de sétima e oitava série, entre treze a dezessete anos. Cada grupo é formado por
cerca de quinze alunos e coordenado por uma dupla de estagiários. O planejamento de
cada encontro é executado de forma flexível,  os facilitadores se preparam para a ação
a partir de um planejamento global prévio onde antecipa temas e estratégias,
entretanto, ficam atentos e respeitam os temas levantados pelo grupo no desenrolar de
cada encontro. Resultados: Durante o primeiro semestre de 2009, o trabalho foi
desenvolvido em duas escolas públicas de Timóteo e uma de Ipatinga. Ao todo,
participaram dos encontros em torno de sessenta alunos. A participação nas oficinas é
voluntária, nas duas escolas de Timóteo os encontros aconteceram fora do horário de
aula, na escola de Ipatinga os encontros aconteceram durante o horário de aula
(previamente combinado e cedido pelo professor da disciplina). Os temas trabalhados
podem ser resumidos em: Sexo e sexualidade, gênero, gravidez na adolescência, sexo
seguro, DST/AIDS, aborto, respeito mútuo, namoro, família, casamento,
homossexualidade, adolescência, drogas. Na avaliação feita ao final dos encontros, os
alunos demonstraram satisfação em participar dos encontros, aquisição de
informações, flexibilidade para falar mais livremente sobre temas que os deixavam
constrangidos, ampliação dos conceitos sobre sexo e sexualidade. As direções das
escolas demonstraram interesse em manter o trabalho no próximo semestre e
possibilidades de ampliar para outras turmas. Conclusão: O projeto repercutiu
positivamente nas escolas e nos estudantes.  Os estudantes puderam assimilar
informações básicas sobre a sexualidade humana, aprenderam a se proteger de doenças
sexualmente transmissíveis e encontram um espaço de diálogo acerca da sexualidade. 
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