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PROGRAMA SAÚDE DO JOVEM
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FICHA DE ATIVIDADE SAUDE DO JOVEM
PROJETO OUÇA APRENDA VIVA

Nome:Arvore do Prazer
Fonte UNICEF e MS.

http://www.abennacional.org.br/revista/apresentacao6.html
Público-alvo: Coordenadores, B2, Guias e pais
DATA

HORÁRIO da Atividade

LOCAL

RESPONSÁVEL

PREPARAÇÃO
MATERIAIS

RECURSOS

PROVIDÊNCIAS GERAIS

HUMANOS

Material : Quadro-negro e giz ou Flip Shart com uma
grande arvore desenhada,mais copa do que tronco, 03
blocos de postites de cores diferentes ou pedaços de
papeis de 03 cores diferentes. Uma caneta ou lápis para
cada
participante.

Facilitador capacitado pelo POAV

Escolha um tema a ser trabalhado com o grupo.
Exemplos:



Sexo, esportes, Nutrição, drogas, e etc..
OBJETIVO

Objetivo: permitir a expressão das percepções, idéias, valores e opiniões dos participantes sobre temas relacionados à AIDS, DST e drogas,
de modo espontâneo e criativo.
Duração: Até 30 minutos.

SISTEMÁTICA E DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento:







O facilitador distribui ao grupo, uma caneta e três pedaços de papéis de mesma cor, para cada participante e solicite-os que em
cada pedaço de papel, com letras legível ele escreva um prazer relacionado ao tema em questão.
Após todos escreverem seus prazeres, os papéis são recolhidos, lidos um a um pelo facilitador enquanto são colados na Copa da
arvore. Caso apareçam prazeres iguais, cole um sobre o outro para aproveitar mais o espaço da arvore;
Quando todos estiverem colados, distribua mais três pedaços de papeis de outra cor para cada participante, e solicite-os que em
cada pedaço de papel, com letra legível, ele escreva um risco para cada um de seus prazeres;
Após todos escreverem seus riscos, os papéis são recolhidos, lidos um a um pelo facilitador, enquanto são colados na Copa da
arvore, próximo aos prazeres de cada participante, caso apareçam riscos iguais, cole um sobre o outro para aproveitar mais o
espaço da arvore;
Quando todos estiverem colados, distribui novamente mais três pedaços de papeis com outra cor para cada participante e

solicite-os que em cada pedaço de papel, com letras legível ele escreva um uma forma de prevenção ou diminuição
dos riscos relacionados ao prazeres que ele encontrou em cada um de seus prazeres.;
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FECHAMENTO DA ATIVIDADE JUNTO AOS PARTICIPANTES






Diante do conjunto de contribuições dos participantes, o facilitador deverá, com o auxílio do grupo, ressaltar que os prazeres tem riscos, eles
conhecem a forma de diminuir ou evitar e que seria importante adotar as praticas de prevenção em seu dia a dia já que sabem como evitar os riscos.
CONHECIMENTO
HABILIDADE
ATITUDE
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