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  TEMA DO MÊS: Sexualidade, contracepção e gravidez na adolescência   

  >   FÓRUM
     sobre Sexualidade, Contracepção e Gravidez na Adolescência.   

  
         

   Discute, participa, mostra a tua opinião, pergunta ou informa-te aqui  sobre as perguntas,
preconceitos e problemas mais comuns sobre sexualidade, contracepção e gravidez na
adolescência.    

   

   ...    

    

  > TEATRO na nossa ESCOLA
     "O Nexo dos Sexos" -  tema: a sexualidade na Adolescência
    

  
   

   

A peça: O Nexo dos Sexos, de Ana Baião    

    
      Tema da peça: A sexualidade
           
   O tema da sexualidade será abordado sob duas vertentes: a vertente educativa, pela
exposição e exploração do tema, através de actividades estruturadas - o que requer,
necessariamente, a participação directa dos alunos na peça -, e 
a vertente teatral
, pelo jogo dramático que os actores desenvolverão a partir de um guião previamente
estabelecido - este dependente da audiência para construção de significado.
   "O Nexo dos Sexos", consiste, assim, num produto teatral que, trabalhado em conjunto com
a audiência, visa reflectir sobre alguns dos receios comuns, pergunt
as sem resposta
, 
preconceitos
e 
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tabus
que fazem parte do processo de maturação sexual dos adolescentes e dos jovens.        
 
 
 
        
   Encenação: Ana Baião
   Espaço:  Auditório da escola
   Destinatário: 9 turmas do 10º ano
   Audiência Máxima: 60 pessoas p/ espectáculo
      Duração: 90 minutos
   Datas da representação:  8 e 9 de Janeiro 2007, manhã e tarde (10h30m/14h30m).       
   ...         

  > WORKSHOP
     A sexualidade, contracepção   e prevenção da gravidez na adolescência
    

    
   Com a orientação dos técnicos da equipa do Gabinete de Apoio ao Adolescente do Centro
de Saúde de Olhão
. 
   Realiza-se em cada turma do 10º ano.  Duração: 90 minutos    Data a determinar      

     

  

     Contacte-nos   
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