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AIDS, SOCIABILIDADE JOVEM E CONSEQUÊNCIAS FUTURAS 
 
Pergunta a ser respondida nesta aula: Como as atitudes dos adolescentes 
pode refletir na sua vida toda? 
Conteúdo a ser trabalhado: O adolescente como ser social: cidadania 
para adolescentes 
 

 
Objetivo Geral 
 
 Pretende-se trabalhar a construção autônoma dos conhecimentos sobre 
a AIDS, tomando como enfoque como a prevenção a esta fatal doença é um 
imperativo da vida adolescente.  
 A falha na prevenção, unida à vida sexual ativa e uso de drogas pelos 
adolescentes, podem ter como reflexo a AIDS, o que é uma conseqüência que 
se leva para a vida toda. 
 Este, portanto, é um problema complexo, que atinge os indivíduos 
adolescentes, mas também a sociedade, já que é nesta geração de 
adolescentes que se depositam as esperanças para o futuro. 
 Prevenir a AIDS constitui-se, para cada adolescente, um ato de 
cidadania. 
 
Objetivo específico 
 
 As atividades que utilizam os computadores e, especificamente, as que 
colocam os estudantes em interação com o programa Power Point, têm o 
intuito de fazer com que cada estudante seja o construtor do seu conhecimento 
através da construção de uma apresentação própria, que retrate o seu trabalho 
sobre o tema abordado.  
 A experiência tem demonstrado que este tipo de atividade gera 
qualidade nas apresentações e, também, densidade na apreensão e 
relacionamento com os conteúdos trabalhados. 
 
Metodologia 
 
 Os alunos, em duplas, farão consultas ao site indicado a seguir, e 
através deles, produzirão uma apresentação em Power Point, em que terão 
como público-alvo outros adolescentes, para os quais esclarecerão sobre esta 
doença, as formas de prevenção a ela e a relação destas atitudes com a 
construção da cidadania pelos adolescentes. 
 As apresentações seguirão roteiro pré-projetado pelo responsável pela 
disciplina, que dará a linha a ser seguida através de proposição de questões a 
serem respondidas e outras a serem formuladas pelos estudantes, de modo a 
completarem uma apresentação completa sobre a AIDS.  
 
Site a ser consultado: www.aids.gov.br 

http://www.aids.gov.br/

