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Contextualização

A adolescência é um período de muitas descobertas e transformações. O corpo e cabeça estão mudando, e

essas mudanças resultam numa nova forma de ver o mundo. É o momento de buscar sua identidade, sua

personalidade.

Denomina-se gravidez na adolescência a gestação ocorrida em jovens de até 21 anos, que se encontra em

desenvolvimento. Esse tipo de gravidez geralmente não foi planejada, muito menos desejada.

A  exibição  do  documentário  “Gravidez  na  adolescência”  traz  a  discussão  sobre  o  início  precoce  da

maternidade, ocasionando uma interrupção da vida escolar e social de adolescentes.

Habilidades a serem desenvolvidas

Promover certa reflexão em relação a maternidade precoce de jovens adolescentes, bem como mostrar as

dificuldades encontradas pela família, seu parceiro, etc.

Conhecimentos mobilizados

Conscientizar os alunos sobre uma gravidez indesejada, que pode causar sérios problemas em sua vida e de

seus familiares. Informar sobre os métodos de evitar a gravidez, de como se proteger de doenças.

Procedimentos metodológicos

Foi instalado na sala de aula o aparelho multimídia e após foi exibido o documentário para os alunos. Em

seguida foi aberta uma roda de conversas onde foi discutido sobre o tema.

Registro de intervenção:

No momento da discussão sobre o tema pode-se observar certa timidez dos alunos para falar a respeito do



assunto.

 

Figura 1:  Pibidiana Talia falando sobre o tema.

 

Figura 2: Pibidiana Talia e alunos assistindo o documentário.



 Figura 3: Pibidiana Talia e a turma de oitavo ano.

Avaliação

A avaliação dos alunos foi feita através da participação deles na atividade, prestando atenção e perguntando,

etc.
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No dia 23 de novembro, foi transmitido para os alunos do oitavo ano um documentário, sua exibição trouxe

discussão sobre o início precoce da maternidade, ocasionando uma interrupção da vida escolar e social de

adolescentes. Onde os alunos viram situações reais de mães adolescentes e suas reais dificuldades.

A adolescência é um período de muitas descobertas e transformações. O corpo e cabeça estão mudando, e

essas mudanças resultam numa nova forma de ver o mundo. É o momento de buscar sua identidade, sua

personalidade. 

 

Figura 1: Pibidiana Talia e os alunos do oitavo ano da Escola Carlota Vieira da Cunha.

 

Figura 2: Pibidiana e os alunos assistindo o documentário.


