CAMISINHA PEDAGOGICA GIGANTE
Descrição do material: O equipamento tipo uma tenda, no formato de um preservativo gigante, com 10m. de
extensão, 2.65m. de largura e 2.15 de altura, é um tubo que contem exposição sócio educativa relativa ao tema
prevenção das DSTs/AIDS, em dois corredores internos.
- corredor de entrada/CORREDOR DA VIDA
Com imagens da fecundação, gestação, imagens que questionam a questão do aborto, da gravidez precoce (São
milhares de crianças de 10-14 anos de idade grávidas, anualmente no Brasil), o nascimento, a criança e a
família, que é o foco do nosso trabalho.
- Corredor de saída/CORREDOR DAS DSTs/AIDS
Com imagens de DSTs/AIDS que se espalham por todo o corpo com reflexo para a posteridade. São 12 banners
em cada corredor que chamam á reflexão sobre o processo da vida e alertam sobre os riscos das DSTs/AIDS.
Entrada/CORREDOR DA VIDA

Clipes

Trensurb São Leopoldo RS.

Saída/CORREDOR DSTs/AIDS

OBJETIVOS: Trazer a discussão para o campo do lazer; trabalhar a importância da prevenção; trabalhar a
consequência do comportamento de risco; trabalhar a fidelidade como forma viável na prevenção; trabalhar o
respeito pela sexualidade.
Encarada como um problema de saúde pública, jovens e adolescentes grávidas com menos de 19 anos
representam 15,8% do total de partos de nascidos vivos no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde,
479.511 mulheres grávidas com menos de 19 anos foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2005,
sendo que 26,7 mil tinham entre 10 e 14 anos.
Anualmente, cerca de 600 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos dão à luz em Viamão.
Despreparadas para assumir tal compromisso a maioria deixa de estudar. E mais, é crescente o caso de
contaminação do vírus da AIDS nessa faixa etária. (Séc. Saúde – Viamão/RS-2005) Em Alvorada (RS) 23% e em
Porto Alegre (RS) 18% dos partos são feitos em adolescentes. (Radio Gaúcha – Programa Polemica – 11/07/2007)
O problema se agrava ainda mais quando se sabe que 20% da população brasileira é composta por crianças e
adolescentes entre 10 e 19 anos, e que uma boa parcela dos portadores de AIDS entre 20 e 39 anos, contraiu o
vírus na adolescência, sem falar nas outras doenças sexualmente transmissíveis.
Estes são alguns custos para a sociedade decorrente da carência de programas de prevenção que falem uma
linguagem acessível e que atinja do pré-adolescente ao cidadão da atualidade.
Um pré-adolescente e ou jovem nunca esquecerá que esteve dentro de uma camisinha pedagógica num trabalho
inédito, num show de valorização da vida!..

Resultados esperados:
Resultados sociais:
A cada hora, 468 adultos e 70 crianças contraem o vírus HIV globalmente.
Estima-se haver 40 milhões de pessoas no mundo com a doença da AIDS, segundo as Nações
Unidas.
A desinformação prolifera as DSTs/AIDS. A informação aumenta a prevenção e reduz a doença.
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Todos nossos trabalhos e objetos pedagógicos são protegidos pelas respectivas leis.
Não participamos de licitações por sermos produto inexigível (lei 8666/93 art.25)

