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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O Projeto de Extensão “Plugados na Prevenção” desenvolvido pelo curso de Serviço 
Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa tem por objetivos discutir sobre as temáticas que 
abrangem a sexualidade no período da adolescência, e a prevenção contra as doenças sexualmente 
transmissíveis. O projeto desenvolve atividades educativas (oficinas), que além de possibilitarem 
acesso a conhecimentos permite discussão e reflexão sobre as temáticas apresentadas. A oficina 
proposta tem por objetivo sensibilizar os adolescentes quanto aos temas: DSTs/AIDS, meios de 
transmissão, sinais, sintomas e tratamento, como também oportunizar a identificação dos 
comportamentos vulneráveis, e refletir sobre a vivência sexual responsável. A metodologia prevê o 
uso de ilustrações que enfatizam situações que tornam o indivíduo vulnerável as DSTs/AIDS. A 
dinâmica consistirá na apresentação de duas figuras representando um casal heterossexual, em 
seguida os participantes serão convidados a escolher três figuras de pessoas e anexá-las no mural 
junto à figura do casal, quando solicitado pelo facilitador da atividade. Enquanto os participantes 
realizam as tarefas propostas, o facilitador estará interagindo com o grupo através da exposição dos 
temas que surgirão no decorrer da dinâmica. Após, será realizada a demonstração do uso correto do 
preservativo com o auxílio de modelos pélvicos. As informações sobre as DSTs serão apresentadas 
com auxílio de um álbum seriado que contém a definição, sintomas, transmissão e tratamento. Por 
meio das atividades desenvolvidas pretende-se sensibilizar os adolescentes quanto à exposição aos 
fatores de risco ao relacionar-se sexualmente de forma desprotegida, bem como informar quanto à 
forma correta da utilização do preservativo, e ainda possibilitar aos participantes a compreensão da 
importância de uma atitude responsável/saudável no relacionamento sexual. 
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