
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E. 

 

Nome da Escola: E.E. José Geraldo Vieira                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Nome do(a)  Diretor(a): Teder Roberto Sacoman 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: ISTs, Drogas, Gravidez e Projeto de Vida 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Aula Prática 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:  

Desenvolver a Competência 8 da BNCC: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 

emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 

outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;  

Associar as aulas teóricas sobre ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), gravidez na 

adolescência, drogas e a interferência no projeto de vida de uma pessoa. 

 

Data de Realização: 11/11/2019 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos do Ensino Médio 

 

Organização: Profª Valquíria Fornarolli - Biologia e Projeto de Vida 

 

Quantidades de Participantes: 160 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: Foi realizado sorteio dos temas (casos de 

situações de vida de adolescentes), onde os alunos tiveram que criar a história de seu 

adolescente (nome, idade, hábitos, aspectos familiares, entre outros) e construir ou customizar 

assessórios (construção de bonecos, adereços, vestimentas, maquiagem, etc). Os alunos 

englobaram os temas de Biologia (Drogas, gravidez, ISTs), Projeto de Vida (valores, empatia, 

colaboração, os quatro pilares da educação). O desenvolvimento da atividade ocorreu nas aulas 

de Biologia, Prática Científica e Projeto de Vida. Por meio de estímulos e a junção dos temas das 

disciplinas citadas, os alunos conseguiram apresentar excelentes resultados, evidenciados pelo 

fortalecimento do trabalho cooperativo e da importância de medidas preventivas contra o uso 

de drogas e doenças sexualmente transmitidas, atingindo, assim, competências e habilidades 

para a aquisição do conhecimento. 

 

 Parcerias Envolvidas: -  

 



Imagens (Anexar até 3 fotos do Projeto / Evento) – (Atentar para a legislação 

pertinente, quanto à autorização para uso de imagens e direitos – Enviar cópias das 

autorizações):          

 

 

 
 

 


