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Contextualização

O HIV é a sigla do inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da
AIDS, que é um vírus com genoma RNA, da família Lentiviridae.
O documentário “AIDS 30 anos depois Dráuzio Varella” traz a discussão atona
novamente após 30 anos para uma nova geração que não testemunhou o sofrimento dos
primeiros pacientes e como encaram a AIDS atualmente e como esses jovens de hoje se
protegem da contaminação.
Habilidades a serem desenvolvidas

-Promover certa reflexão aos jovens sobre essa doença para que eles evitem
contraí-la;
- Capacidade de discussão e participação do grupo.

Conhecimentos mobilizados

O vídeo conscientiza os alunos sobre a AIDS e o que mudou passando trinta anos
da descoberta da doença

Procedimentos metodológicos

Foi exibido um documentário para os alunos do oitavo ano da tarde da Escola
Carlota Vieira da Cunha e logo após o termino do documentário foi proposto um debate.

Registro de intervenção

Os alunos prestaram bastante a atenção no documentário.

Figura 1: Os alunos e a bolsista assistindo o documentário.

Figura 2: Os alunos assistindo o documentário.

Avaliação

A avaliação foi feita através da participação deles na dinâmica.
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Notícia

Documentário: AI DS 30 anos depois - Dráuzio Varella
Por: Talia
No dia 17 de novembro foi passado aos alunos do oitavo ano da Escola Carlota
Vieira da Cunha um documentário sobre a AIDS, que traz a discussão de como depois
de 30 anos uma nova geração que não testemunhou o sofrimento dos primeiros
pacientes encara a AIDS, como esses jovens se protegem contra essa doença, formas de
fazer o exame que detecta e como pessoas que possuem a doença vivem.

Figura 1: Os alunos e a bolsista assistindo documentário.

Figura 2: Os alunos assistindo o documentário.

