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Área Temática: Educação 

Resumo: O intenso desejo de viver bem conduz o ser humano à busca por estratégias 
para melhorar sua qualidade de vida. A conscientização da necessidade de um 
planejamento familiar para assegurar tal qualidade é urgente no Brasil. A Constituição 
Federal e a Lei nº 9.263/1996 asseguram o planejamento familiar o qual articula com 
estratégias do Programa Saúde da Família prevendo um conjunto de ações incluindo 
assistência à concepção e oferta de métodos anticoncepcionais. A oferta de 
contraceptivos gratuitos ou a aquisição por baixo custo em Farmácia Popular é o eixo 
central da Política Nacional de Planejamento Familiar e mostrou-se significativamente 
relevante no que se refere à redução da gravidez. Contudo, a gravidez na faixa etária 
de 10 a 18 aumentou em 26% na década de 2004 a 2014. Portanto, é necessário 
ampliar e aprofundar a discussão entre os adolescentes e jovens sobre reprodução 
humana para que possam, conscientemente, fazer suas escolhas em constituir família, 
ou não, garantindo qualidade de vida para essas pessoas, para a família e para a 
sociedade. O objetivo desta ação é popularizar o conhecimento científico sobre 
gravidez, focando a fisiologia, anatomia e embriologia do corpo de gestantes e as 
consequências da infecção parasitária e microbiológica na saúde da gestante e do 
embrião.  O público alvo são alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas 
municipais e estaduais do município de ilhéus. As ações são interativas e lúdicas desde 
o momento inicial até as atividades avaliativas na finalização do projeto e tem como 
metodologia a exposição de modelos anatômicos de gravidez, associados ou não à 
infecção parasitária e microbiológica, bem como jogos para ativar a conscientização 
em relação ao planejamento familiar como garantia para a saúde social. 

Objetivo: Desenvolver, junto aos estudantes do 6º ao 9º ano e do Ensino Médio de 
escolas municipais e estaduais de Ilhéus, um aprofundamento do conhecimento sobre 
a gravidez na adolescência e suas consequências biológicas e sociais. 
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