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Resumo
Introdução: O projeto Descobrindo as Consequências de Fazer as Escolhas Certas é um projeto de ação
estratégica, descritivo e exploratório do tipo pesquisa ação, que visa implementar um trabalho
socioeducativo e preventivo, na área de Infecção Sexualmente Transmissíveis /AIDS, Drogas e
Consciência Profissional, nas comunidades próximas ao IFF-Guarus, atendendo aos alunos e pessoas
da própria comunidade. Contamos com o apoio e parceira da equipe da Coordenação de Atendimento
ao Educando, Coordenação do Departamento de Saúde e Diretoria do Campus. Objetivo: contribuir uma
maior conscientização e auto-conhecimento dos jovens sobre suas ações e possíveis consequências,
almejando a diminuição do grau de vulnerabilidade de crianças e adolescentes em relação à gravidez
não planejada, às DSTs, sensibilizá-las para a responsabilidade sexual e sobre o uso de Drogas,
propiciar uma reflexão sobre o processo de escolha profissional e sobre a continuidade da formação
acadêmica, discutindo e trocando ideias sobre os elementos que interferem em suas escolhas.
Metodologia: Para alcançar os objetivos propostos realizamos palestras Informativas, oficinas com
material didático e oficina de relaxamento; participação de eventos do campus Guarus, com a montagem
de stands sobre o projeto e divulgação do mesmo, com informações pertinentes ao tema do evento
realizado; utilizamos ferramentas de tecnologias de informação. Em 2015, já realizamos palestras sobre
os cursos existentes no IFF, palestra sobre cyberbulling, oficinas de relaxamento, pesquisa com o os
alunos do IFF-Guarus sobre as preferências de temas a serem estudados no projeto. Estamos no final
da preparação de uma oficina sobre confecção de curriculum vitae e programando a palestra sobre
orientação sexual, para os alunos do campus e comunidade externa. Conclusão: Enfatizar o diálogo,
interação com seus pares e troca de saberes oportuniza ao adolescente a rever suas práticas e valores
pessoais, pois a educação libertadora gera no indivíduo o empoderamento intelectual e social.
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