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A elaboração deste manual foi possível graças ao generoso apoio do povo Americano através do 
Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR) e da Agência Norte-americana 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) nos termos do artigo nº. GHH-I-00-07-00032-00, 
USAID | Project SEARCH, Ordem de trabalho 01. O conteúdo do mesmo é da exclusiva 
responsabilidade da “Avante Raparigas!” e não reflecte necessariamente os pontos de vista da 
PEPFAR ou do Governo dos Estados Unidos da América. 

Centro de Programas de Comunicação (CCP) da Escola Bloomberg de Saúde Pública da Universidade 
Johns Hopkins (2011). Avante Raparigas! Habilidades para a Vida para as Raparigas ao Nível da 
Comunidade: Manual de Capacitação. Baltimore, Maryland. Developed under the terms of USAID 
Contract No. GHH-1-00-07-00032-00, Project SEARCH, Task Order 01.

Citação sugerida:
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Introdução
Este Manual de Capacitação em Habilidades para a Vida Para as Raparigas ao Nível da Comunidade, 
Avante Raparigas! foi elaborado com vista a proporcionar uma experiência de aprendizagem segura 
e divertida por via da qual as raparigas possam ser equipadas com habilidades e conhecimentos 
que as ajudem a manter uma vida saudável e feliz, a permanecerem ou a regressarem à escola e 
a sentirem-se habilitadas a protegerem-se a si mesmas do HIV/SIDA. Este manual foi concebido 
especificamente para raparigas com idade entre os 13-17 anos, que não se encontram matriculadas 
na escola ou que se encontram em situações de elevada vulnerabilidade.

Antecedentes da Avante Raparigas! 

O Manual de Capacitação em Habilidades para a Vida Para as Raparigas ao Nível da 
Comunidade, Avante Raparigas! foi concebido no âmbito de Avante Raparigas!, com o 
financiamento da Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) no 
âmbito do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR), um projecto de 3 anos 
(2007-2010) que visa reduzir a prevalência do HIV no seio de raparigas adolescentes vulneráveis, 
com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, no Botswana, Malawi e Moçambique. Por seu 
turno, o projecto Avante Raparigas! é implementado pelo Centro de Programas de Comunicação  
(CCP) da Escola Bloomberg de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins e tem como objectivo 
reforçar os programas relativos ao género em todo o mundo através de desenvolvimento e  
expansão de novas abordagens e das já existentes com vista à redução do risco de infecção 
pelo HIV das raparigas adolescentes. Como forma de partilhar os resultados destas iniciativas 
de forma global, está disponível, para além deste Manual, um conjunto de materiais-chave, 
incluindo ferramentas inovadoras para a avaliação da vulnerabilidade da rapariga, bem como 
um conjunto completo de materiais de programas, e materiais vários para auxiliar os decisores 
políticos e dinamizadores de programas na promoção de raparigas e comunidades fortes em todo 
o mundo. Para a consulta do conjunto completo dos materiais da Avante Raparigas! contactar 
a www.k4health.org, www.aidstar-one.com e Agencia Norte-americana para o Desenvolvimento 
Internacional no seguinte endereço: GHCommunicationsTeam@usaid.gov

Porquê promover raparigas mais fortes e comunidades mais fortes?
A meta da Avante Raparigas! é potenciar a acção individual e colectiva positiva com 
vista a que vivam vidas saudáveis. As raparigas e as suas comunidades identificaram 
a frase “raparigas fortes” com o poder de agir, com o ser capaz de resistir ao insulto e 
ao abuso e de perseguir os próprios sonhos. “Comunidades fortes” foi considerado 
referir-se ao poder de trabalhar em conjunto. As comunidades consideraram “raparigas 
fortes, comunidades fortes” um tema unificador e inspirador. 
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Porquê o foco nas raparigas em vez de nos rapazes? Tantos os rapazes como as raparigas, os 
homens e as mulheres são vulneráveis ao HIV/SIDA. Não obstante, as evidências mostram que as 
raparigas e mulheres jovens são mais vulneráveis ao HIV. Por exemplo:

• As raparigas têm menos oportunidades de acesso à educação ou de prosseguir os seus 
estudos;  

• As raparigas têm menos acesso a informação relativa ao HIV/SIDA; 
• As raparigas têm um menor acesso a oportunidades económicas relativamente aos rapazes, o 

que pode levá-las a troca de sexo pelo dinheiro; 
• Os papéis tradicionais podem de algum modo, desencorajar as raparigas de serem assertivas;   
• Muitas raparigas casam-se e iniciam a vida sexual muito cedo, comparativamente aos rapazes; e, 
• As raparigas têm mais possibilidades de serem vítimas de violência sexual do que rapazes. 

Muitos programas de prevenção do HIV não abordam estes e outros factores que tornam a 
rapariga mais vulnerável ao HIV/SIDA e não envidam tantos esforços para envolver as raparigas. 
Avante Raparigas! todavia, espera mudar esta atitude, dando mais ênfase às necessidades das 
raparigas adolescentes. 

Definição sobre a vulnerabilidade das raparigas ao HIV
As raparigas que são “vulneráveis” ao HIV correm maior risco de contraírem o HIV do 
que as outras raparigas. As raparigas mais vulneráveis ao HIV são aquelas que são órfãs, 
aquelas que abandonaram a escola, aquelas que estão socialmente marginalizadas, 
as migrantes, e/ou aquelas que vivem em condições de pobreza. Esses factores, 
juntamente com características como o conhecimento, a auto-eficácia, o consumo de 
bebidas alcoólicas, as influências sociais e o relacionamento com os progenitores ou 
tutores, sobrepõem-se muitas vezes, colocando as raparigas em maior risco de serem 
infectadas pelo HIV.

O Pacote de Instrumentos Avante Raparigas!
O Pacote de instrumentos Avante Raparigas! foi concebido para apoiar um programa abrangente 
que visa reduzir a vulnerabilidade das raparigas ao HIV/SIDA através do trabalho nas comunidades, 
nas escolas, com os progenitores e com as raparigas; o programa serve-se da consciencialização 
participativa, de elementos de acção comunitária e de instrumentos para o desenvolvimento 
de habilidades. Os instrumentos foram testados experimentalmente nos três países em que são 
implementados - Malawi, Moçambique e Botswana – e foram revistos com base nas reacções dos 
moderadores e dos participantes em cada um dos três países.

Avante Raparigas! compreende cinco (5) Manuais, nomeadamente: 
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•	 Avante	Estudantes!	Habilidades	para	a	Vida	ao	Nível	da	Escola	para	Raparigas	e	Rapazes:	
Manual do Professor.   - Este manual ajuda professores a ensinar aos alunos uma gama de 
competências para a vida que os ajudam, ao mesmo tempo, a prevenirem-se do HIV/SIDA.

•
•	 Avante	Professores!	Criar	um	Ambiente	Seguro	e	Favorável	para	as	Raparigas	na	Escola:	

Manual de Capacitação para Professores e Funcionários das Escolas.  - Este manual ajuda 
o pessoal escolar a compreender e a reforçar os seus papéis como pessoas protectoras das 
raparigas vulneráveis às infecções pelo HIV.

•	 Avante	Famílias!	Desenvolvendo	Competências	nos	adultos	de	 forma	a	 comunicarem	
melhor com os Jovens: Manual de Formação. – Este manual ajuda pais, educadores e outros 
adultos interessados a comunicar-se melhor com pessoas jovens no seu dia-a-dia. O programa 
visa essencialmente fortalecer as competências de comunicação dos adultos nas relações que 
estabelecem com os jovens..

•	 Avante	 Comunidades!	 Manual	 de	 Mobilização	 Comunitária	 para	 a	 Redução	 da	
Vulnerabilidade da Rapariga ao HIV/SIDA . – Este manual ajuda a fortalecer as competências 
dos Facilitadores de Mobilização Comunitária  no que concerne a redução da vulnerabilidade 
da Rapariga ao HIV/SIDA.

•	 Avante	Raparigas!	Habilidades	para	a	Vida	das	Raparigas	ao	Nível	Comunitário	:	Manual	
de Treinamento  -Este Manual foi concebido para reforçar as competências para a vida das 
raparigas, na faixa etária entre os 13 e os 17 anos de idade, que não estão matriculadas nos 
estabelecimentos de ensino ou que se encontram em situações vulneráveis.  

O Pacote de Instrumentos inclui dois guiões adicionais 1) Incrementar as Oportunidades 
Económicas para as Raparigas Vulneráveis e suas Famílias, e 2) Melhorar o Apoio Comunitário 
às Raparigas Vulneráveis através da Rádio.

Este pacote de materiais do Avante Raparigas! foi concebido para combater os factores 
múltiplos que tornam a rapariga vulnerável, de forma a que todos os seus componentes sejam 
implementados como um pacote. No caso de não haver fundos para a implementação do pacote 
completo de materiais, os componentes do programa podem também ser implementadas 
independentemente. 

                                                                                                                              Como Usar este Manual 

O Manual de Capacitação em Habilidades para a Vida para as Raparigas ao Nível da 
Comunidade, Avante Raparigas! tem quinze (15) sessões. Todas as sessões têm a seguinte 
estrutura:

•	 Título e descrição da sessão
•	 Objectivos da aprendizagem
•	 Duração estimada
•	 Materiais
•	 Preparação do/a Moderador/a 
•	 Actividades, com instruções passo-a-passo
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•	 Sessão de Encerramento, com uma actividade prática para ser realizada em casa antes da 
sessão seguinte.

Materiais, informação e recursos necessários
1. Marcadores e Blocos Gigantes ou giz e quadros de parede são necessários para a maioria das 

sessões. Quando estes materiais não estejam disponíveis, adapte a sessão em conformidade.

2. Para algumas sessões são necessários Textos de Apoio. Estes Textos de Apoio encontram-se 
no fim de cada sessão. Se não conseguir fazer cópias para todas as participantes, tente obter 
pelo menos algumas cópias que possa pôr a circular entre as participantes para que estas as 
partilhem.

3. O Álbum Seriado o Resumos Visuais Avante Raparigas! podem ser úteis ao/à moderador/a, 
que deve tê-las à mão para referência.

4. Antes do seminário, o/a moderador/a tem de ter informação sobre para onde encaminhar as 
pessoas para:
•	 Anticoncepção 
•	 Testagem e Aconselhamento sobre o HIV
•	 Prevenção da transmissão mãe-filho do HIV
•	 Encaminhamento a aconselhamento psicossocial - para quaisquer raparigas vulneráveis 

que tenham sido abusadas ou violadas. 

5. Convide trabalhadores do Centro de Saúde e/ou de ONG que trabalhem na área de saúde 
reproductiva e planeamento familiar e HIV como moderadores “convidados”, para apoiarem as 
sessões 9, 11 e 12.

E se as pessoas quiserem ser pagas pelo seu tempo?
Os recrutadores para o programa devem deixar bem claro que as participantes não receberão 
qualquer dinheiro por participarem, embora possam ser cobertos custos de transporte, se a vossa 
organização tiver recursos para tal. Durante a primeira sessão o/a moderador/a recordará às 
participantes que o envolvimento delas neste programa é voluntário e que elas não serão pagas 
para tal. Contudo, as participantes obterão muitos benefícios não-monetários do programa, como 
resultado da capacitação.

Conhecer a sua audiência
Em função do grupo com que esteja a trabalhar, poderá ter de alterar a maneira como conduz as 
suas sessões. Por exemplo, jovens que estão fora da escola podem ter habilitações menores que 
jovens estudantes. Para grupos com baixo nível de instrução poderá querer usar mais desenhos e 
mais símbolos quando escreve no bloco gigante ou no quadro de parede. Também deve utilizar 
linguagem simples. Assegure-se de que as instruções são claras antes de começar uma actividade. 
Não faça mais do que 2 ou 3 perguntas no fim de cada sessão.

Tamanho dos grupos
O tamanho ideal do grupo é de 15 a 20 estudantes, ou menos. A Avante Raparigas! utiliza 
metodologia participativa e encoraja o debate. Mantendo o tamanho do grupo pequeno, todas as 
participantes terão a oportunidade de se engajarem activamente no programa e os moderadores 
terão maior probabilidade de cumprirem com o tempo de uma hora e meia das sessões.
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Estar preparado/a para desafios
Todas as ocasiões de capacitação têm o potencial para apresentarem desafios. A melhor maneira 
de ser surpreendido/a pelos desafios é estar-se preparado/a. Conheça os materiais e ensaie a 
moderação das actividades com um/a amigo/a ou com outro/a moderador/a.

Avaliar o tempo necessário
As sessões neste guia foram concebidas para 1 hora e 30 minutos, mas podem levar mais ou 
menos tempo, em função da moderação e dos debates. As sessões foram concebidas para esta 
duração e deverão, de preferência, ser realizadas na sua totalidade. 

Moderar as sessões por ordem
As sessões foram concebidas para se basearem e complementarem os conteúdos abrangidos por 
sessões anteriores, por isso é melhor moderar as sessões por ordem, desde a sessão 1 à sessão 15.

A Abordagem Participativa à Aprendizagem Avante Raparigas!  

O	que	eu	oiço,	eu	esqueço.
O	que	eu	vejo,	eu	recordo.

O	que	eu	faço,	eu	compreendo.

Este Manual utiliza métodos de ensino participativos, como discussões em grupo, chuvas de ideias, 
encenações teatrais, trabalhos em pequenos grupos, jogos educativos e o contar de histórias. 
Os participantes terão muitas oportunidades para praticarem as novas habilidades (Por exemplo, 
comunicação e tomada de decisões).

As vantagens dos métodos participativos activos incluem:

•	 Habilidades de pensamento crítico melhoradas;
•	 Mais propensão dos participantes para recordarem e partilharem informação nova;
•	 Motivação crescente; e
•	 Habilidades inter-pessoais melhoradas.

Métodos Participativos

Chuva de Ideias: A chuva de ideias é uma exploração das ideias dos participantes e é uma forma 
excelente de iniciar a discussão de um tópico. Durante uma chuva de ideias, ninguém deve julgar 
ou ou emitir juízos de valor em relação a qualquer ideia que alguém dê. Cada ideia é simplesmente 
registada numa folha de papel gigante, no quadro de parede ou em qualquer outro meio em que 
todos possam ver. Esta actividade encoraja os participantes a expandirem as suas ideias sobre um 
assunto e a olharem para um tópico a partir de ângulos e perspectivas diferentes.

Discussão em Grupo: A discussão em grupo faz brotar as ideias dos participantes sobre um tópico 
particular, e dá ao/à moderador/a oportunidade para ampliar o conhecimento dos participantes 
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ou corrigir informações deturpadas. A eficiência da discussão em grupo depende muitas vezes 
da capacidade do/a moderador/a utilizar perguntas abertas, que são perguntas feitas pelo/a 
moderador/a que pedem mais do que uma simples resposta “sim” ou “não”. Estas perguntas ajudam 
a fazer brotar os sentimentos ou ideias dos participantes sobre um tópico ou uma actividade:

1. “O que é que aprendeste com esta actividade?” é uma pergunta aberta. “Diz-me de que maneira 
é que esta actividade te afectou”, é outro exemplo de uma pergunta aberta. As perguntas 
abertas começam geralmente por “O Que”, “Quando”, “Porque é que” e “Como”.

2. “Aprendeste alguma coisa?” não é uma pergunta aberta porque o participante pode responder 
simplesmente “sim” ou “não”.

Teatro: O teatro proporciona aos participantes uma oportunidade para experimentarem situações 
da vida real, sem terem de correr os riscos da vida real. É importante que os moderadores encorajem 
os participantes a representarem situações realistas e não situações ideais. As regras do teatro são:

1. Discutir a situação como grupo.
2. Concordar numa história.
3. Concordar naquilo que cada um vai fazer, envolvendo todos.
4. Ensaiar.
5. Fazer uma apresentação perante o grupo.

Quebra-gelos: Antes ou durante cada sessão, os moderadores podem querer fazer um quebra-
gelos com os participantes para os ajudarem a relaxar, a divertirem-se e a voltarem a ligar-se uns 
com os outros. Muitas vezes, os próprios participantes têm óptimas ideias para quebra-gelos e 
aquecedores. Pode pedir a um ou dois participantes em cada sessão para serem responsáveis por 
uma curta actividade de aquecimento e por manterem o grupo enérgico ao longo das sessões.

Alguns exemplos de actividades de aquecimento, são:

1. Quem é o/a líder?
•	 Os participantes fazem um círculo, em pé ou sentados. Uma pessoa voluntaria-se para deixar a sala. 
•	 Depois de esta o fazer, o resto do grupo escolhe um/a líder.
•	 O/A líder faz parte do círculo e realizará uma série de acções (tais como bater as palmas, abanar 

um pé, fazer uma careta) que serão imitadas pelo grupo todo.
•	 É pedido, então, à pessoa voluntária que regresse à sala, sendo convidada a ficar no meio do círculo, 

sentada ou em pé. Ao/À voluntário/a é dada a tarefa de tentar identificar quem é o/a líder.
•	 O grupo protege o/a líder não olhando para ele/ela e não deixando óbvio que está a seguir as 

acções dele/dela.
•	 Quando o/a voluntário/a identificar correctamente o/a líder (pode fazer várias tentativas) o/a 

voluntário/a volta a integrar o grupo e o/a líder que foi apanhado/a é o/a novo voluntário/a.
•	 Repita enquanto vir que a diversão se mantém.

2. Encenar uma mentira
•	 Peça aos participantes que formem em círculo em pé.
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•	 O/A líder começa a fazer a mímica de uma acção.
•	 Quando a pessoa à direita do/a líder pergunta “O que é que estão a fazer?”, o/a líder responde 

que ele/a está a fazer algo completamente diferente daquilo que está a fazer realmente. Por 
exemplo, o/a líder está a fazer a mímica de quem está a nadar, mas diz “Estou a lavar o cabelo”.

•	 A pessoa à direita do/a líder tem, então, de fazer a mímica daquilo que o/a líder DISSE que 
eles estavam a fazer (p.ex. lavar o cabelo). A pessoa à sua direita pergunta, então: “O que é que 
vocês estão a fazer?” e eles dizem estar a fazer algo completamente diferente.

•	 Dê a volta ao círculo desta maneira até toda a gente ter tido a sua vez.

3. Fazer chover
•	 Peça aos participantes para formarem em círculo.
•	 Peça aos participantes para repetirem os gestos do/a líder. Diga-lhes que cada pessoa repetirá esse 

gesto à medida que você passa à volta do círculo no sentido dos ponteiros do relógio (Os gestos são: 
juntar as palmas das mãos e esfregá-las uma na outra para a frente e para trás; estalar os dedos; dar 
palmadas nas coxas; bater os pés). 

•	 Lembre aos participantes que devem iniciar um novo gesto logo que a pessoa à sua direita tenha 
começado a fazê-lo.

•	 O/A líder começa juntando as palmas das mãos e esfregando-as uma na outra para a frente e para 
trás. O/A líder deverá continuar com esse gesto até que toda a gente no círculo o esteja a fazer 
também. Uma vez chegados a esse ponto, o/a líder deverá iniciar um novo gesto. O movimento 
contínuo vai produzir um som como o de uma tempestade.

•	 Repita a volta ao círculo algumas vezes.
•	 Quando o/a líder achar que o energético deve acabar, colocará as suas mãos ao lado do corpo. Este 

gesto deverá percorrer o círculo, da mesma maneira que com os outros gestos e trará o silêncio.

4. Habilidades Necessárias e Dicas para a Moderação das Sessões Avante Raparigas!
A moderadora deve, de preferência, ser mulher, e ter:

•	 Alguma formação prévia em métodos de ensino participativos.
•	 Compreensão dos termos relacionados com o género (p.ex. género, papéis de género) e sobre 

as questões de género1 .
•	 A capacidade para reconhecer os seus próprios valores em relação aos jovens; é importante 

que os moderadores trabalhem com os jovens onde eles se encontram e como eles são, e não 
onde ou como quem o/a moderador/a ache que eles deveriam ser.

Dicas para os Moderadores
A seguir, algumas dicas e métodos para ajudar a capacitá-lo/a como Moderador/a:

Um/a bom/boa Moderador/a: 
•	 Vê os participantes como especialistas com informação e habilidades para partilhar, em vez de 

1Género – papéis, responsabilidades e comportamentos socialmente construídos. Estes papéis são culturais, são aprendidos, mudam com o tempo e variam 
entre culturas e mesmo no seio destas. 
Papéis e expectativas de género – expectativa sobre as maneiras como rapazes e raparigas devem agir por serem masculinos ou femininos.
Questões de género – Neste manual, o termo questões de género relaciona-se com as expectativas em relação às maneiras como rapazes e raparigas 
“devem” agir  na sociedade, que impedem as raparigas de alcançarem todo o seu potencial. Alguns exemplos disto são o casamento prematuro das raparigas, 
os altos índices de desistência da escola pelas raparigas, a falta de debate sobre assuntos sexuais com as raparigas, etc.
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se ver a si mesmo/a como o/a único/a especialista na sala;
•	 Encoraja todos os participantes a aprenderem uns dos outros, e pensa em si mesmo/a como 

estando a conduzir o processo em vez de pensar nos participantes como garrafas vazias, vindas 
silenciosamente até ali apenas para serem enchidas com os conhecimentos do/a moderador/a;

•	 Acredita que aprendemos fazendo, experimentando, praticando e sentindo, em vez de 
memorizando, repetindo e gravando informação;

•	 É organizado/a, mas flexível na alteração dos métodos em função das necessidades dos 
participantes;

•	 É entusiasta em relação ao tópico e aos participantes;
•	 Mantém as promessas que faz ao grupo – deixar os participantes falarem, fazer intervalos, etc.
•	 É paciente e é um/a bom/boa ouvinte;
•	 Sabe lidar com as emoções se isso for necessário.

Lembretes à/ao Moderador/a: 
•	 Leia o manual na sua totalidade, antes de começar a capacitação.
•	 Conheça todas as sessões e prepare os materiais antecipadamente.
•	 Adapte as actividades e as discussões de grupo para tornar as sessões mais adequadas à 

idade e ao nível de instrução específico do seu grupo concreto de alunos.
•	 Pense e planeie quaisquer questões que possam surgir durante as sessões mais “difíceis”.
•	 Dê exemplos locais e torne as actividades relevantes para a vida e as preocupações quotidianas 

dos participantes.
•	 Sempre que possível, comece dos assuntos fáceis para os difíceis;
•	 Crie um “parque se estacionamento” para os assuntos que surgem numa sessão, mas que 

não são relevantes para os objectivos dessa mesma sessão. Poderá voltar a esses assuntos 
noutra altura ou explique simplesmente no fim da capacitação que embora sejam assuntos 
importantes, estão, porém, fora do tópico da capacitação.

•	 Registe os pontos importantes da sessão no bloco gigante, para serem utilizados nas 
actividades de síntese. Pode ser muito complicado liderar a sessão e ao mesmo tempo fazer 
a anotação dos pontos importantes, por isso, pense em ter alguém consigo para o/a ajudar a 
registar os pontos-chave.

•	 Termine as sessões com uma nota positiva, com uma mensagem clara para os participantes 
levarem consigo. Quando se proporcione, identifique os próximos passos ou possíveis soluções 
para o problema.

•	 Verifique se não está a falar mais do que os participantes. Se constatar que está a fazer 
demasiado uso da palavra, encoraje os participantes a responderem às questões uns dos 
outros; por exemplo, se alguém fizer uma pergunta, abra-a aos participantes com a pergunta: 
“Alguém tem uma resposta para esta questão?”.

•	 A sua postura influencia de maneira real a moderação do grupo. Por exemplo, olhar atentamente 
e acenar faz os participantes sentirem que as suas contribuições são importantes. Olhar para 
longe pode fazer com que as pessoas não falem ou não participem. Olhe sempre para a pessoa 
com quem está a falar.

•	 Divirtam-se!  
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Falar sobre Assuntos Sexuais
Muitos dos assuntos levantados neste Manual estão relacionados com sexo, com os  
relacionamentos e com o HIV, o que obriga o/a moderador/a e as participantes a discutirem 
assuntos sensíveis. Alguns moderadores podem sentir que ao falarem sobre sexo e  
anticonceptivos com jovens estão a encorajá-las a manterem relações sexuais. No entanto, 
pesquisas mostram que, ao contrário, falar com as adolescentes sobre estes tópicos e  
mostrar-lhes os factos e as consequências, as encoraja a adiarem o relacionamento sexual e a 
considerarem a abstinência. Contudo, os moderadores não devem partir do princípio de que as 
participantes não estão a manter relações sexuais.

Algumas dicas para fazer as participantes sentirem que você está a falar sobre estes assuntos com 
naturalidade:

•	 Aceite os termos em calão. Mas não tenha receio de perguntar o que é que eles significam 
se não o souber.

•	 Diga que não sabe, se não souber. Mas diga-lhes que lhes há-de dar mais tarde a resposta 
às questões deles; fale com um trabalhador da saúde ou outro especialista que lhe possa dar 
a resposta correcta, e transmita-a, depois, ao grupo.

•	 Não emita juízos de valor. Atenha-se aos factos e não partilhe as suas próprias opiniões e 
valores.

•	  Não responda a questões pessoais sobre a sua própria experiência sexual. Se as perguntas 
aparecerem, faça as participantes saberem que o seu papel como facilitador/a não é falar sobre 
a sua própria experiência.

•	 Sinta-se confortável. Reveja minuciosamente estes materiais e discuta-os com outros/as 
moderadores/as da sua organização, de maneira a que se sinta cómodo/a quando estiver a 
discutir estes assuntos com as participantes.

Lidar com as Emoções
As participantes podem tornar-se emotivas durante o seminário. Os/As moderadores/as têm de 
reagir de forma sensível e efectiva se alguma participante ficar visivelmente perturbada no decurso 
de alguma sessão, para que ela se possa sentir segura e não se sinta envergonhada, e de maneira a 
que o grupo possa ultrapassar qualquer embaraço ou desconforto. Eis algumas maneiras através 
das quais o/a moderador/a pode lidar com as emoções: mudar de assunto; relacionar o assunto 
em debate com uma anedota; fazer o debate passar para um novo tópico; fazer um intervalo.

As participantes podem ficar perturbadas com alguns dos tópicos do seminário. Podem ter dúvidas 
sobre si próprias ou podem sentir-se desconfortáveis a falarem sobre assuntos relacionados 
com sexo com outras adolescentes. Estas actividades de debate podem fazê-las recordar-se de 
situações que tenham sido desconfortáveis para elas próprias antes do seminário, em suas casas 
ou na escola. 

Se alguma participante se mostrar perturbada com uma actividade, o/a moderador/a deve tentar 
falar com a participante em privado para tentar descobrir porque é que ela se sente desconfortável. 
O/A moderador pode sugerir que a participante se afaste do local do seminário. O/A moderador/a 
não deve forçar a adolescente a falar sobre aquilo que a perturba. Oiça aquilo que a participante 
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está a dizer. O seu papel é oferecer-lhe compreensão, apoio e assistência. Não tente dizer à 
participante como é que ela se sente ou como é que acha que ela se devia sentir. Assegure-lhe 
que é normal que se sinta perturbada. Nota: deve estar preparado/a para dar informação sobre 
onde se pode obter aconselhamento psicológico a uma participante que tenha sido vítima de 
abuso. O/A moderador/a deve ter esta informação em mãos antes da primeira sessão.

Chave de Símbolos
Ao longo deste Manual, aparecerão alguns símbolos que o/a ajudarão a navegar pelas diferentes 
formas de informação:

  
 Duração da Sessão ou Actividade

 Materiais Necessários 

   
 Nota para o/a Moderador/a 

 Texto de Apoio ou Referência para o/a Moderador/a
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Sessão 1 
Avante Raparigas!: O que esperar?

Resumo da Sessão
 

O/A moderador/a explica o propósito do programa Avante Raparigas!. As 
participantes elaboram uma lista de regras básicas e fazem um pré-teste. 
O/A moderador/a conduz as participantes através de uma actividade 
estruturada de estabelecimento de metas, para ajudar as participantes a 
terem em conta as suas próprias metas.

No fim desta sessão as participantes serão capazes de:
1. Explicar a meta da Avante Raparigas!.
2. Defenir as suas expectativas pessoais para o Programa Avante 

Raparigas!
3. Estabelecer uma meta pessoal.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores.
• Ponteiro da fala (uma cana, pau ou folha de papel enrolada).

• Escreva a meta do programa Avante Raparigas! no quadro de parede/bloco 
gigante (ver abaixo).

• Faça ou leve consigo um ponteiro (uma cana, pau ou folha de papel enrolada). 
Veja a Actividade 1.

 

Actividade 1: Início da Sessão

20 minutos

1. Dê as boas-vindas às participantes.
 
2. Peça às participantes para se dividirem em pares. Peça a cada participante para agir como 

repórter e fazer à sua parceira as seguintes perguntas:

•	 Como te chamas?
•	 Diz-me uma coisa que gostas de fazer.
•	 O que é que esperas conseguir com a tua participação nestas reuniões?

Descrição da Sessão:

Objectivos
 da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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3. Depois de todos as estudantes terem tido a oportunidade de entrevistarem e de serem 
entrevistadas, peça às estudantes para se sentarem em círculo. Cada participante deve 
apresentar a sua parceira, aquilo que ela gosta de fazer e aquilo que ela espera conseguir com 
a sua participação na reunião.

4. À medida que elas o apresentam, registe aquilo que elas esperam conseguir da reunião no 
quadro de parede ou no bloco gigante. 

NOTA PARA O/A MODERADO/A:   
Como esta é a primeira sessão, você pode não estar ciente de quais são os níveis de 
instrução do grupo. Assegure-se que apresenta toda a informação nesta primeira 
sessão de várias maneiras, incluindo palavras escritas e faladas e imagens, e usando 
sempre uma linguagem clara. 

Se as participantes estiverem hesitantes em falar use o “ponteiro da fala” para dar 
início às coisas. Explique que você, o/a moderador/a, vai passar o ponteiro (uma cana, 
um pau ou uma folha de papel enrolada) a uma participante. A participante com o 
ponteiro da fala partilha a informação, enquanto as outras todas escutam. Depois, 
a participante passa o ponteiro a outra participante e esta fala, enquanto as outras 
todas escutam e assim por diante.

5. Reveja a lista depois de todas as participantes terem respondido e mencione as expectativas 
que estão cobertas pelo programa Avante Raparigas! e as que não estão. 

6. Depois do aquecimento, dê às participantes uma perspectiva muito breve do esquema básico 
e da logística do programa, incluindo:

•	 Onde e a que horas é que o grupo se reunirá.
•	 Cada reunião incluirá actividades interactivas de aproximadamente uma hora e meia de duração.
•	 Cada reunião abrangerá um tópico diferente (p.ex. comunicação, relacionamentos, puberdade).
•	 Explique que as actividades são participativas e peça e encoraje as participantes a falarem, 

partilharem, discutirem, brincarem e divertirem-se.
•	 Explique, pelas suas próprias palavras, a meta do Programa Avante Raparigas! (veja abaixo).
•	 Lembre às participantes que a participação delas neste programa é voluntária e que, portanto, 

elas não serão pagas por isso.

Meta do Avante Raparigas! 
"A meta do Avante Raparigas! é proporcionar uma experiência de aprendizagem 
segura e divertida em que as participantes possam ser equipadas com habilidades 
para a vida e com conhecimentos que as ajudem a manterem uma vida feliz e saudável, 
a permanecerem/regressarem à escola e a sentirem-se habilitadas para se protegerem 
a elas mesmas do HIV/SIDA”
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Actividade 2: Regras Básicas do Avante Raparigas!

15 minutos

1. Pergunte às participantes se elas estão familiarizadas com as regras básicas e as normas de grupo. 
Peça às participantes para discutirem porque é que é importante estabelecer regras básicas. 

2. Explique que embora este seja um programa participativo, as participantes não serão forçadas 
a participarem mais do que queiram. Encoraje as participantes a “arriscarem, manterem-se 
seguras e respeitarem os seus próprios limites”. É para ajudar as participantes a sentirem-se 
seguras ao participarem que se estabelecem as normas de grupo. 

3. Peça às participantes para debaterem livremente as regras básicas e registe-as num bloco 
gigante ou no quadro de parede, e depois afixe-as para servirem de referência ao longo de 
todo o programa. Escreva-as em termos simples (usando imagens também) de forma a abarcar 
todos os níveis de instrução.

NOTA PARA O/A MODERADO/A:  
Regras básicas:  As regras básicas deverão permanecer sempre afixadas na sala de 
aulas e os estudantes deverão sempre ser recordados delas antes de cada sessão.
Algumas regras básicas são: aquilo que aqui é dito não é repetido em lado nenhum; 
as participantes só deverão participar se o quiserem fazer; não rebaixar ninguém 
por causa dos seus sentimentos, opiniões ou experiências; ser respeitosa; ouvir sem 
interromper, etc.

 

Actividade 3: Partida

15 minutos

Aplique o Pré/Pós-teste do Programa de Capacitação Avante Raparigas! às participantes. Este 
encontra-se no final do Manual: Instrumento 2, Pré/Pós-teste do Programa de Capacitação 
Avante Raparigas!

NOTA PARA O/A MODERADO/A:  
Pré-teste
Se as participantes forem instruídas: dê um formulário a cada participante. Leia 
cada uma das questões do teste em voz alta. Peça a cada participante que, em resposta 
a cada questão, assinale a caixa que corresponder à opinião que tenha: “Concordo”, 
“Não sei” ou “Discordo”.
Se as participantes não forem instruídas ou tiverem um nível baixo de instrução: 
Use apenas um formulário para as respostas do grupo. Leia cada questão em voz alta. 
Peça às participantes para cobrirem os olhos e votarem numa resposta, “Concordo”, 
“Não sei” ou “Discordo” levantando a mão. 
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Actividade 4: Para Onde é Que eu Vou?

30 minutos

1. Vá para um lugar em que cada participante tenha acesso a um espaço de areia ou distribua a 
cada participante uma folha grande de papel e um marcador.

 
2. Peça a cada participante que desenhe um ponto no lado esquerdo. Explique que esse ponto é 

o nascimento de cada uma delas. 

3. Peça às participantes para desenharem outro ponto à direita desse ponto (a cerca de 0,6 
metros de distância) e explique que esse segundo ponto é hoje.

4. Peça às participantes que pensem naquilo de que mais se orgulham até hoje nas suas 
vidas. Peça às participantes para usarem paus, folhas, pedras, símbolos e/ou desenhos para 
assinalarem esse sucesso.

5. Peça a cada participante para partilhar esse sucesso alcançado até hoje. 
  
6. A seguir, peça às participantes para desenharem outro ponto a cerca de 0,6-0,9 metros à direita 

do segundo ponto. Explique-lhes que este ponto é daqui a dez anos.

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Algumas participantes podem não conseguir definir uma meta imediatamente por se 
sentirem impotentes ou desesperadas. Terá de prestar-lhes encorajamento extra para 
as ajudar a definirem uma meta que as excite ou as inspire. Outras estudantes podem 
alistar como suas metas, coisas que se esperem delas, tais como casar-se. 

7. Peça às participantes para fecharem os olhos e imaginarem se as coisas correram como o 
esperado depois de dez anos.  

•	 Onde é que estão? 
•	 O que é que estão a fazer?
•	 De que é que mais se orgulham?

Peça às participantes para voltarem a abrir os olhos. Peça-lhes que usem paus, folhas, pedras, 
símbolos e/ou desenhos para assinalarem onde é que elas querem estar, quem é que elas querem 
ser e aquilo que elas querem alcançar em dez anos.   

8. Peça às participantes que se reúnam em grupos de três e partilhem os seus desenhos umas 
com as outras. 
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9. Volte a reunir todas as participantes e explique-lhes que elas acabaram de partilhar as suas 
metas umas com as outras. Quando pensamos onde é que queremos estar, em quem é que 
queremos ser, ou naquilo que queremos fazer em daqui a 10 anos, ESSA É A NOSSA META! 

10. Peça às participantes para partilharem a sua meta com o grupo numa única frase (opcional).

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Reveja as metas do Programa Avante Raparigas! 

2. Explique que no fim de cada sessão irá propor uma actividade que elas poderão praticar por si 
mesmas para ajudar a reforçar as habilidades e conhecimentos que obtiveram naquele dia. A 
actividade prática desta sessão é que se segue:

Actividade prática da Sessão 1: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo de reúna, identifiquem:

•	 Uma coisa que vocês fazem bem.
•	 Uma coisa que gostariam de fazer melhor.

3. Discuta a logística do próximo encontro:  
 

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 2
Deles e Delas

Resumo da Sessão
 

As participantes identificam aquilo que a sociedade espera dos rapazes 
e das raparigas e aquilo que a sociedade desencoraja os rapazes e as 
raparigas de fazerem. 

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Identificar como é que as expectativas2  de género as podem ajudar 

ou limitar.
2. Estabelecer estratégias para fugirem, aos papéis restritivos. 
3. Citar o caso de uma pessoa que tenha fugido ao seu papel de género 

com sucesso.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores

• Desenhe caixas de género no quadro de parece ou no bloco gigante 
antecipadamente, para poupar tempo. Veja a Actividade 2.  

• Reveja a lista de exemplos de papéis de género no caso de as  
participantes revelarem dificuldades em pensarem numa lista 
adequada.  

• Prepare uma história sobre pessoas locais bem sucedidas, quer homens, 
quer mulheres, que tenham desafiado os papéis de género, ou reveja e 
utilize a história anexa a esta sessão. Entre as características das pessoas 
que desafiam os papéis de género incluem-se: vêem os diferentes 
trabalhos como igualmente apropriados tanto para homens como 
para mulheres, valorizam o papel do homem na prestação de cuidados 
aos filhos, desafiam a violência contra a mulher, advogam a favor da 
igualdade entre homens e mulheres, etc.

2 Género – papéis, responsabilidades e comportamentos socialmente construídos. Estes papéis são culturais, são aprendidos, mudam com o tempo e variam 
entre culturas e no seio das mesmas. 
Papéis e expectativas de género – expectativa sobre as maneiras como rapazes e raparigas (e homens e mulheres) devem agir por serem masculinos ou 
femininos.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 1

15 minutos

Peça às participantes para partilharem os resultados da actividade prática da Sessão 1:

RECAPITULE A SESSÃO ANTERIOR: 

•	 Uma coisa que vocês fazem bem.
•	 Uma coisa que gostariam de fazer melhor. 

Actividade 2: Encenação: Agir Como 
Um Rapaz/Agir Como Uma Rapariga

30 minutos

1. Divida as participantes em dois grupos. 
  
2. Peça a um grupo para criar uma encenação de 2 minutos, em que elas brincam-agem como 

raparigas. Peça ao outro grupo para brincarem-agirem como rapazes. Dê tempo a ambos os 
grupos para elaborarem e praticarem a sua encenação.

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Explique as regras para a criação de encenações às participantes:

•	 Discutir a situação como grupo.
•	 Concordar numa história.
•	 Concordar em quem faz o quê, envolvendo todas as participantes do grupo.
•	 Ensaiar.
•	 Exibir a apresentação perante o grupo.

3. Peça a cada grupo para apresentar a sua encenação.

4. Depois disso, desenhe duas caixas no quadro de parede. Escreva “rapariga” em cima de uma 
das caixas e “rapaz” em cima da outra caixa (veja o exemplo abaixo).

5. Referindo-se quer a histórias, quer a experiências de vida reais, peça às participantes para 
debaterem livremente sobre o que quer que possam pensar que “se espera ou se encoraja” 
as raparigas a fazerem pela cultura, pelo país, pela comunidade, pela família, pelas suas pares, 
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etc. Escreva esses comentários (sintetizados numa ou duas palavras, símbolos ou imagens) no 
lado de dentro da caixa “rapariga”.

6. A seguir peça às participantes para pensarem livremente sobre tudo aquilo que as raparigas 
são “desencorajadas de fazer ou que não se espera que elas façam” e escreva isso do lado de 
fora da caixa “rapariga”.

7. Repita o procedimento com a caixa “rapaz”. Embora as participantes sejam todas raparigas, 
assegure-se de que também discutem a caixa dos rapazes.  Por exemplo:

8. Explique que muitas vezes se espera que os rapazes e as raparigas se comportem de certa 
maneira apenas por serem rapazes ou por serem raparigas.

9. Pergunte às participantes:

a. Há alguma coisa no interior da caixa dos rapazes que gostassem que estivesse no interior 
da caixa das raparigas? Porquê? 

b. Há alguma coisa no interior da caixa das raparigas que gostariam que não estivesse lá? 
Porquê? 

c. Há alguma coisa no exterior da caixa dos rapazes que gostassem que estivesse dentro dela? 

Actividade 3: Os Papéis de Género e Eu

15 minutos

1. Pergunte às participantes se alguma vez lhes foi dito para agirem/não agirem de determinada 
maneira por serem do sexo feminino. Peça-lhes exemplos.

2. Pergunte às participantes como é que elas se sentiram por lhes ter sido dito para agirem de uma 
determinada maneira por serem do sexo feminino.

3. Discutam: o que é que acontece se uma rapariga agir como rapaz? O que é que acontece se um 
rapaz agir como rapariga? Temos nomes para as pessoas que se comportam dessa maneira? Que 
nomes são esses? Esses nomes são bons ou são maus?   

RAPARIGA
Ajudar em casa, ser passiva, ser discreta, 
ter filhos, cuidar da família, cozinhar, não 
argumentar, olhar para o chão quando 
fala, ser atraente

Raparigas	 (na	 parte	 exterior	 da	 caixa):	
Serem	 boas	 alunas,	 serem,	 agressivas,	
serem	espertas

RAPAZ
Ser agressivo, trabalhar muito, ir à escola, 
lutar, fazer muitas perguntas, casar, ter 
muitos filhos, ser chefe, ser duro, beber 
muito.

Rapazes	 (na	 parte	 exterior	 da	 caixa):										
Chorarem,	educarem,	cuidarem,	dos	filhos,	
fazerem	perguntas,	serem	passivos							
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NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Esta pode ser uma boa oportunidade para recordar às estudantes as regras básicas. 
Chamar nomes ou gozar alguém porque essa pessoa não se enquadra num papel de 
género prescrito, viola as regras básicas e não é o género de coisa que devemos fazer 
às nossas pares ou a quem quer que seja. Esta também é uma boa oportunidade para 
abordar a questão da homofobia e/ou da descriminação contra quem sai da caixa de 
género. Explique que este tipo de estigma e descriminação é errado porque faz as 
pessoas sentirem-se tristes, ameaçadas e isoladas. 

4. Pergunte às participantes o que é que pode haver de bom em agirem da maneira como se 
espera que as raparigas ajam. O que é que há de mal nisso? Há alguma coisa que possamos 
fazer para mudarmos as expectativas em relação às raparigas de que não gostamos? O quê?

•	 Explique às participantes que o propósito desta actividade é ajudar as participantes a 
decidirem: “Quais dessas expectativas em relação a mim como rapariga são importantes 
e eu não quero alterar; e quais dessas expectativas em relação a mim como rapariga, eu 
não gosto e quero mudar”

•	 Pergunte às participantes se há alguma expectativa em relação às raparigas que a turma 
inteira gostaria de desafiar em conjunto. 

Actividade 4: Ela Fez Alguma Coisa Diferente

10 minutos

1. Partilhe a história de uma pessoa local que tenha desafiado os papéis de género, ou leia a história de 
Mayamiko, que se segue.

Mayamiko, a Piloto
A Mayamiko tem quatro irmãos e irmãs. Todos os seus irmãos têm um bom desempenho 
escolar; contudo, a Mayamiko tinha um desempenho melhor do que o deles todos. 
Os irmãos dela sentiam-se muito desconfortáveis por causa do sucesso que ela tinha 
na escola. Eles disseram-lhe que ela era apenas uma rapariga e que o melhor que 
lhe podia acontecer era casar-se e tornar-se dona de casa. A Mayamiko tinha uma 
meta e sonhava tornar-se piloto de aviões. Quando ela disse às pessoas da sua aldeia 
que o que ela queria ser elas riram-se e disseram-lhe: “As mulheres não podem pilotar 
aviões!”. Depois de anos de estudo e trabalho árduo ela foi para a universidade. Na 
universidade ela escolheu um tema que as mulheres geralmente não escolhem: 
aviação. Ela acabou sendo a primeira mulher piloto do país. Ela agora é uma excelente 
piloto e serve de modelo tanto para rapazes como para raparigas.
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2. Peça às participantes para identificarem de que maneira é que esta rapariga-modelo conseguiu 
alcançar a sua meta, apesar dos obstáculos que ela encarou ao longo do caminho.

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Peça a algumas participantes para lhe dizerem porque é que acham que é importante para a vida 
delas terem consciência dos papéis de género. 

Actividade prática da Sessão 2: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna, considerem:

•	 O que é que vocês vêm os rapazes fazerem “porque são rapazes” e o que é que 
vocês vêem as raparigas fazerem, “porque são raparigas”.

•	 Vêem alguma rapariga que não age como “rapariga”? O que é que a pessoa faz de 
diferente? De que modo é que isso é interessante ou bom?

2. Discuta a logística do próximo encontro:  
 

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 3
Permancer na Escola/Voltar à Escola

Resumo da Sessão
 

As participantes encenam os cenários “A Jasmine fica na escola” e “A 
Jasmine desiste”. Elas identificam quatro maneiras de permanecer na 
escola ou de voltar à escola. 

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Alistar as vantagens de permanecer na escola.
2. Descrever estratégias para permanecer ou voltar à escola.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores.
• Pedras/seixos suficientes para que cada participante possa ter três.

• Identifique nomes de organizações ou de pessoas que possam ajudar 
uma rapariga a permanecer ou a voltar à escola (para a Actividade 3).

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
É importante ser sensível a não emitir juízos de valor durante esta sessão. É importante 
que as raparigas que abandonaram a escola se sintam aceites e apoiadas pelas 
outras participantes e pelo/a moderador/a. Se as participantes se sentirem apoiadas, 
poderão sentir-se mais encorajadas a voltarem à escola ou a procurarem saber como 
podem voltar à escola.

 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 2

15 minutos 

Proceda com a prática da semana passada pedindo às participantes que partilhem os resultados 
da actividade prática da Sessão 2:

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 2 
O que é que vocês vêm os rapazes fazerem “porque são rapazes” e o que é que vocês 
vêem as raparigas fazerem, “porque são raparigas”. Vêem alguma rapariga que não 
age como “rapariga”? O que é que a pessoa faz de diferente? De que modo é que isso 
é interessante ou bom? 

Actividade 2: A História da Jasmine

30 minutos

1. Conte às participantes a história da Jasmine: a Jasmine tem uma meta. Ela quer abrir 
um estabelecimento de vendas para que se possa sustentar a si mesma. Ela quer vender 
mercadorias secas e roupa. Ela também quer casar-se e ter filhos. 

2. Divida o grupo em dois grupos mais pequenos. 
 
3. Peça a um grupo para preparar um encenação em que a Jasmine permanece na escola e, 

depois de a concluir, abre o seu próprio estabelecimento de vendas. Deixe as participantes 
terem as suas próprias ideias, mas se elas não o conseguirem, algumas coisas que podem 
acontecer à Jasmine que “Permanece na Escola” são:

•	 O negócio da Jasmine demora a começar, mas com o conhecimento e as habilidades 
que ela obteve na escola (p.ex. escrita, matemática, etc.), ela é bem sucedida.

•	 As pessoas respeitam a Jasmine porque ela concluiu a escola e fazem compras no 
estabelecimento de vendas dela.

•	 A Jasmine faz muitas amigas enquanto frequenta a escola e elas vão fazer compras no 
estabelecimento de vendas dela.

•	 Na escola, a Jasmine aprende a fazer planeamento familiar e por isso ela consegue 
planear quando ficar grávida e manter-se saudável para cuidar do seu estabelecimento 
de vendas.

•	 Peça ao grupo para acrescentar outras coisas que podem acontecer à Jasmine.

4. Peça a um grupo para preparar uma encenação em que a Jasmine abandona a escola aos 
13 anos para abrir o seu próprio estabelecimento de vendas. Deixe as participantes terem as 
suas próprias ideias, mas se elas não o conseguirem, algumas coisas que podem acontecer à 
Jasmine que “Desiste na Escola” podem ser:

•	 A Jasmine engravida e tem bebé.
•	 Ela deixa o estabelecimento de vendas abandonado várias vezes para ir visitar amigas 

ou para ir ter com o namorado. As clientes ficam zangadas e vão fazer compras noutro 
estabelecimento.

•	 A Jasmine ganha pouco dinheiro no seu estabelecimento e gasta a maior parte dele em 
medicamentos para o seu bebé. Ela fica sem nenhum dinheiro para si própria.
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•	 Ela perde as amigas. A maioria delas continuam na escola.  
•	 Peça ao grupo para acrescentar à sua encenação outras coisas que possam ter acontecido 

à Jasmine.

5. Faça ambos os grupos apresentarem as suas encenações.

6. Debatam as encenações perguntando:
De que maneira é que permanecer na escola ajudou ou prejudicou a meta da Jasmine de ter o 
seu próprio estabelecimento de vendas?

Actividade 3: Como É Que A Escola Me Pode Ajudar?

35 minutos

1. Num lado do quadro de parede/bloco gigante desenhe a imagem de uma rapariga. No outro 
lado do quadro de parede/bloco gigante escreva “concluir a escola”. Entre ambos desenhe um 
riacho.

2. Peça às participantes para imaginarem que entre muitas raparigas e a conclusão da escola 
existe um riacho. O riacho representa todos os desafios que elas encaram para concluírem a 
escola (ou, para aquelas que estão na escola, desafios para se tornarem melhores estudantes). 
Para poderem atravessar o riacho elas vão precisar de pedras para pisarem. 

3. Peça às raparigas para debaterem livremente todas as possíveis barreiras que se colocam para 
a conclusão da escola. Escreva essas barreiras no quadro. 

4. Distribua três pedras/seixos a cada participante. Por cada pedra/seixo, peça às participantes 
que pensem sobre as decisões que elas precisam de tomar ou sobre aquilo que elas precisam 
de fazer para ultrapassarem as barreiras escritas no quadro.

5. Peças às raparigas para se sentarem em grupos de duas e discutirem o que é que as suas 
pedras poderiam ser (10 minutos).

6. Volte a reunir as raparigas num único grupo e peça voluntárias para partilharem o significado 
das suas pedras (i.e., que decisões é que uma rapariga tem de tomar ou o que é que ela tem 
de fazer para poder ultrapassar as barreiras que se lhe colocam à conclusão da escola com 
sucesso). Escreva no quadro cada uma das ideias que as raparigas apresentaram para as suas 
“pedras” (algumas ideias podem ser: falar com um adulto confiado para apoiar a decisão delas 
de permanecerem na escola, explicar à família que as habilidades que elas vão obter na escola 
vão ajudar a família toda, ou explicar à família de que maneira é que elas podem continuar a 
trabalhar em casa, enquanto frequentam a escola).

7. Peça às participantes exemplos de como é que elas podem apoiar-se umas às outras a 
permanecerem ou a regressarem à escola.
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8. Dê-lhes nomes de organizações ou de pessoas com quem elas podem ir ter para obterem 
informação em relação a como permanecerem ou regressarem à escola.

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Peça às participantes para nomearem maneiras pelas quais permanecer na escola pode ajudá-
las a alcançarem as suas metas.

2. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 3: 
Entre agora e a próxima reunião:

•	 Identifiquem pelo menos um adulto em quem confiem, que apoie a vossa decisão 
e as vossas estratégias para permanecerem ou para regressarem à escola.

•	 Falem com esse adulto sobre a vossa decisão e as vossas estratégias para 
permanecerem ou regressarem à escola.

3. Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 4
Falar Alto! Comunicar com os Outros

Resumo da Sessão
 

As participantes vêem uma demonstração sobre diferentes tipos de 
comunicação – forte, fraca e agressiva, e praticam a comunicação forte.  

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Definir o que é a comunicação forte, fraca e agressiva.
2. Identificar e praticar as habilidades de comunicação forte.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores

• Há uma demonstração sobre a comunicação forte, fraca e agressiva 
no início da Actividade 2. Planeie esta sessão com uma participante 
ou com um/a co-moderador/a.  

• Escreva as definições de comunicação forte, fraca e agressiva no 
quadro de parede. Use linguagem, símbolos ou imagens simples de 
forma a conseguir alcançar todos os níveis de instrução (há exemplos 
na Referência 1 para o/a Moderador/a, no fim desta sessão).

• Os gestos e frases usados ao longo desta sessão para representar 
fraco, forte e agressivo são exemplos. O/A moderador/a é fortemente 
encorajado/a a criar exemplos que sejam relevantes para a sua própria 
cultura e comunidade.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 3

15 minutos

Proceda com a prática da semana passada pedindo às participantes que partilhem os resultados 
da actividade prática da Sessão 3:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 3

•	 Identifiquem pelo menos um adulto em quem confiem, que apoie a vossa decisão 
e as vossas estratégias para permanecerem ou para regressarem à escola.

•	 Falem com esse adulto sobre a vossa decisão e as vossas estratégias para 
permanecerem ou regressarem à escola.

Actividade 2: Definir Comunicação Forte, Fraca e Agressiva

20 minutos

1. Explique às participantes que vai demonstrar algumas maneiras diferentes de comunicar, 
recorrendo ao/à seu/sua co-professor/a ou uma estudante para o/a ajudar. Peça às participantes 
para fazerem de conta que você é uma rapariga que precisa de pedir a outra rapariga que a 
ajude com os trabalhos de casa. Você vai demonstrar três diferentes técnicas de comunicação:

Forte: Olhar para a parceira e dizer calmamente: “Acho que tens muita experiência com esta 
tarefa e eu preciso de ajuda para a realizar. Poderias ajudar-me a fazê-la mais tarde?”.

Fraca:  Sem olhar para a parceira, dizer: “Seria realmente bom se alguém me ajudasse a fazer 
este trabalho, porque eu sozinha não vou conseguir fazê-lo.

Agressiva:   Olhar para a parceira, aproximar-se demasiado dela e dizer em voz muito alta: 
“É melhor ajudares-me a fazer este trabalho, senão vou culpar-te por aquilo que acontecer”.

2. Pergunte às participantes o que é que elas acabaram de ver. Pergunte-lhes como é que teriam 
reagido a cada uma das abordagens. Qual delas é que seria mais/menos provável fazê-las 
sentirem-se dispostas a ajudarem a pessoa? Porquê?

3. Partilhe as três definições que se seguem sobre comunicação forte, fraca e agressiva. Pergunte 
às participantes qual das formas demonstradas é que constitui exemplo de comunicação 
fraca. Ou de comunicação agressiva? Ou de comunicação forte?
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Três Tipos de Comunicação
 
Forte: passar uma mensagem expressando honestamente as ideias e sentimentos 
que se tem; de forma clara e directa; respeito mútuo. 

Fraca: passar uma mensagem sem transmitir as verdadeiras ideias e sentimentos que 
se tem; ficar em silêncio, por vezes. 

Agressiva: passar uma mensagem de forma impetuosa, sem pensar nos sentimentos 
da outra pessoa; expressar-se de forma conflituosa. 

4. Peça às participantes para darem exemplos de quando é que a comunicação agressiva ou a 
comunicação fraca podem ser apropriadas. Eis, a seguir, dois exemplos:

•	 Se precisarem de se afastar de uma situação perigosa: lutem, berrem, zanguem-se e 
ameacem (Agressiva).

•	 Se uma pessoa influente (líder, professor, etc.) vos pedir favores que possam conduzir 
a avanços ou a actividades sexuais: mintam e digam-lhe que as vossas mães/pais vos 
querem em casa imediatamente ou inventem uma história qualquer que possa resultar 
(Fraca).

5. Diga às participantes que há vezes em que a comunicação agressiva e a comunicação fraca 
são apropriadas, mas que esta sessão se centrará no desenvolvimento da habilidade de 
comunicação forte ou assertiva.

Actividade 3: Passos para uma Comunicação Forte

10 minutos

Apresente e descreva os seguintes 4 passos da Comunicação Forte:

1. “Eu sinto…” - aqui a rapariga deve expressar a emoção que está a sentir.

2. “Quando tu…” - aqui a rapariga diz o que é que a outra pessoa fez que lhe fez sentir a emoção. É 
importante notar que não se trata de atribuir culpas a alguém e sim de expressar sentimentos.

3. “Porque…” - a rapariga explica porque é que a acção lhe fez sentir a emoção.

4. “E eu gostaria/quero/preciso…” - Aqui a rapariga explica o que é que ela gostaria que tivesse 
acontecido para se ter sentido melhor. 
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Alguns exemplos que pode dar:

a. Eu sinto-me magoada e traída…
quando me chamas bebé só porque...
eu não quero fumar suruma ou manter relações sexuais com rapazes que eu não conheço....  
e eu gostaria que respeitasses a maneira como eu me sinto em relação às drogas  ozunguza e 
às relações sexuais.

b. Eu fico assustada …   
quando te aproximas demasiado de mim...
porque isso é ameaçador...   
e eu preciso que tu mantenhas uma maior distância entre nós.

c. Eu sinto-me abatida …
quando me dizes que eu não devo continuar na escola... 
porque acho que tu pensas que eu sou estúpida …
e eu preciso que tu apoies a minha decisão de continuar na escola.

Actividade 4: O Que É Que Eu Devia Dizer?    

25 minutos

1. Peça às participantes que formem grupos de duas. Peça a cada par (Participante A e Participante 
B) que represente/aja e responda por turnos às situações lidas pelo/a moderador/a, servindo-
se da comunicação forte. Uma participante agirá/ representará o papel da pessoa que pede à 
outra pessoa para fazer algo, enquanto a outra participante representará utilizando os quatro 
passos das habilidades de Comunicação Forte. Por exemplo:

•	 Participante A = “Eu quero oferecer-te uma cerveja, tu és linda e eu tenho dinheiro. Estou 
farto de te ouvir dizer “Não” e desta vez não aceito um “Não”  como resposta”.

•	 Participante B = “Eu sinto-me confusa com as tuas ofertas constantes, quando 
tu bem sabes que eu não estou autorizada a ir a um bar porque eu sou demasiado 
jovem e os meus pais NÃO me permitem. Eu preciso que tu pares de me propor isso”.  

2. Leia as situações que se seguem. Leia-as devagar. Permita que cada par pratique as suas 
habilidades de comunicação forte antes de passar à situação seguinte. Escolha as situações 
que sejam mais pertinentes para a sua comunidade e para as suas participantes ou utilize os 
seus próprios exemplos.
Situações:

•	 Alguém que vocês não conhecem oferece-vos uma boleia para a escola.
•	 A vossa melhor amiga fuma suruma tal como todas as vossas amigas. Ela convida-vos a 

fumarem também, caso contrário têm de deixar de andar com elas. 
•	 Um rapaz de quem vocês gostam pergunta-vos se querem ir tomar uma cerveja.  
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•	 Um homem mais velho que é um bom amigo da vossa família diz-vos que se vocês 
forem com ele a casa dele, ele vos comprará algo de especial.  

•	 Alguém que vocês não conhecem vê-vos a vocês e a uma amiga a caminharem pela 
estrada e oferece-vos uma boleia. Vocês recusam, mas a vossa amiga entra no carro e 
tenta convencer-vos a entrarem também.

•	 Vocês estão a tentar voltar à escola, mas a vossa tia e a vossa mãe tentam desencorajar-
vos de o fazerem. 

3. Coloque às participantes as seguintes questões para debate:

•	 Ouviram declarações fortes que poderão utilizar numa situação real? Quais foram?  
•	 Essas declarações fizeram-vos sentir-se confortáveis? Foi difícil para vocês confrontarem 

as vossas pares? Porquê?    

Sessão de Encerramento 

10 minutos

1. Pergunte às participantes como é que as habilidades de comunicação forte podem ajudar a 
protegê-las.

2. Pergunte-lhes como é que as habilidades de comunicação forte podem ajudá-las a alcançarem 
as metas delas?

3. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 4: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna:

Pratiquem os quatro passos das Habilidades de Comunicação Forte: “Eu sinto…”, 
“Quando tu…”, “Porque…” e “Eu gostaria/quero/preciso… “.

Discuta a logística do próximo encontro:  
 
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Referência 1 para o/a Moderador/a:
Exemplos de Comunicação Forte, Fraca e Agressiva

Maneiras diferentes de nos comportamos

As nossas famílias ensinam-nos desde pequeninos como nos devemos comportar. Há várias 
maneiras possíveis de nos comportarmos numa situação, e a maneira como nos comportamos vai 
determinar se as coisas correm bem ou correm mal.

Usamos um comportamento forte quando:
•	 Nos afirmamos a nós mesmos sem rebaixarmos os outros.
•	 Nos respeitamos a nós mesmos e à outra pessoa.
•	 Afirmamos as nossas ideias e sentimentos com clareza e honestidade; dizemos “Eu” acho 

e “Eu” sinto.
•	 Mantemos os nossos valores e princípios.
•	 Fazemos as nossas palavras corresponderem à nossa linguagem corporal. 
•	 Agimos com confiança, mas com respeito.
•	 Aceitamos elogios e nos sentimos bem com nós mesmos.
•	 Aceitamos sugestões honestas que nos podem tornar melhores e nos permitem 

aprender com elas.
•	 Dizemos “não” sem nos sentirmos mal por isso.
•	 Discordamos sem nos zangarmos.

Comportamo-nos de maneira fraca quando: 
•	 Não fazemos nada para nos afirmarmos.
•	 Cedemos àquilo que os outros querem.
•	 Permanecemos em silêncio quando não estamos de acordo ou nos sentimos insatisfeitos 

em relação a alguma coisa.
•	 Suportamos tudo.
•	 Pedimos “desculpa” muitas vezes.
•	 Escondemos os nossos sentimentos.
•	 Não tentamos uma coisa nova depois de termos falhado.
•	 Deixamos que outros tomem as decisões todas.
•	 Seguimos o grupo e cedemos à pressão dos nossos pares.

Mostramos um comportamento agressivo quando: 
•	 Agimos sem pensar na outra pessoa.
•	 Ameaçamos fazer algum mal a uma pessoa para conseguirmos aquilo que queremos.
•	 Nos pomos a nós em primeiro lugar, mesmo sabendo que isso prejudica os outros.
•	 Fazemos exigências sem prestarmos atenção às ideias e às necessidades das outras 

pessoas.
•	 Ficamos logo zangados quando as outras pessoas discordam de nós.
•	 Gritamos, empurramos ou forçamos fisicamente as pessoas.
•	 Fazemos as pessoas sentirem que têm de se defender.
•	 Fazemos as pessoas parecerem pequenas para que possamos parecer grandes.
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Sessão 5
Tomar Boas Decisões

Resumo da Sessão
 

As participantes começam a ganhar confiança nas suas próprias 
habilidades de tomada de decisões. Elas analisam como tomar melhores 
decisões utilizando os passos para a tomada de boas decisões: 1) Para e 
Pensar, 2) Considerar as Consequências e 3) Conhecer os Factos. 

1. As participantes ficarão a conhecer os três Passos para a Tomada de 
Boas Decisões.

1 hora e 20 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores

• Leia a história da Beatrice e do Oto antecipadamente e familiarize-
se com os vários passos da tomada de decisões com que eles são 
confrontados. 

 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 4

15 minutos

Proceda com a prática da semana passada pedindo às participantes que partilhem os resultados 
da actividade prática da Sessão 4::

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 4:
Pratiquem	os	quatro	passos	das	Habilidades	de	Comunicação	Forte:	“Eu	sinto…”,	“Quando	
tu…”,	“Porque…”	e	“Eu	gostaria/quero/preciso…	“.	

	

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: Tomei Alguma Decisão Hoje?

20 minutos

1. Peça a cada participante para pensar no dia de hoje, desde que acordaram até agora. Peça-
lhes que partilhem com o grupo pelo menos uma decisão que tenha  tomado. 

2. Pegue num  ponto de decisão para debater, com base na resposta mais frequente (p.ex. o que 
vestir, o que comer, com quem falar, que caminho usar para o Mercado/clube). Enfatize o facto 
de que todos os dias tomamos decisões mas que em geral não pensamos nelas.

3. Peça às participantes que pensem numa ocasião em que tenham tido de tomar uma decisão 
difícil. Peça-lhes que se voltem para a pessoa perto delas e lhes contem qual foi a decisão e o 
que e que aconteceu.

4. Explique-lhes que com vista a tomar boas decisões é importante seguir três passos: 

•	 Um: Para e Pensar
•	 Dois: Considerar as consequências da decisão
•	 Três: Conhecer os factos 

5. Peça às participantes que voltem a conversar com as suas parceiras e verificarem se utilizaram 
esses três passos quando tomaram as decisões de que falaram. Se não o fizeram, o que é que 
poderia ter ajudado? 

Actividade 3: Decisões e Consequências 

35 minutos

1. Explique que a próxima actividade é um jogo de “pontos de decisão” e constitui uma 
oportunidade para as participantes praticarem a tomada de decisões.

2. Explique-lhes que irá ler-lhes uma história sobre o Oto e a Beatrice.

3. Explique-lhes que sempre que parar a história e bater as palmas duas vezes (CLAP, CLAP) isso 
significa que a Betarice e o Oto têm de parar e tomar uma decisão. As participantes trabalharão 
como grupo para tomarem uma decisão para a Beatrice e o Oto.

4. Leia: Um jovem, chamado Oto, pára o seu carro para conversar com uma rapariga chamada 
Beatrice e acaba a convidá-la para dar uma volta com ele.

Parar e pensar: Bata as palmas duas vezes (CLAP, CLAP) e faça as seguintes perguntas:

•	 Consequências: O que é que pode acontecer se a Beatrice entrar no carro do Oto? O 
que é que pode acontecer se ela não entrar no carro?
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•	 Conhecer os factos: O que é que a Beatrice sabe sobre o Oto? O que é que ela sabe de 
outras pessoas que apanharam boleia do Oto? Ou de outras pessoas como ele?

5. Leia: A Beatrice aceita a boleia do Oto e este propõe-lhe que parem no bar a caminho de casa 
para ele lhe comprar uma cerveja.  

Parar e pensar: Bata as palmas duas vezes (CLAP, CLAP) e faça as seguintes perguntas:

•	 Consequências: O que é que pode acontecer se a Beatrice beber uma cerveja com o 
Oto? O que é que pode acontecer se a Beatrice não beber uma cerveja com o Oto?

•	 Conhecer os factos:  Porque é que o Oto está a oferecer uma cerveja à Beatrice? A 
Beatrice sabe quais são os efeitos das bebidas alcoólicas nela?  E no Oto? Como é que 
ela há-de ir para casa se o Oto ficar bêbado?

6. Leia: A	Beatrice	diz	ao	Oto	que	ela	irá	ao	bar	com	ele	se	ele	se	comprometer	a	tomar	apenas	uma	
cerveja	e	a	levá-la	depois	a	casa.	Ele	concorda.	No	bar	ele	pede	uma	cerveja	para	cada	um	deles	
e,	depois,	várias	outras	só	para	ele,	até	ficar	bêbado.	A	Beatrice	tenta	abandonar	o	bar,	mas	o	Oto	
agarra-a	e	assedia-a.	A	Beatrice	acaba	por	conseguir	sair	do	bar,	mas	quando	chaga	lá	fora	ela	
constata	que	já	está	escuro.	Ela	tem	que	chegar	a	casa.

Parar e pensar:   Bata as palmas duas vezes (CLAP, CLAP) e faça a seguintes perguntas:

•	 Consequências:  Como é que ela pode chegar a casa em segurança? O que é que 
poderia acontecer se ela tentasse ir para casa a pé? Ou se decidir esperar por ele? O que 
é que pode acontecer se ela contactar uma amiga ou alguém da família dela?

•	 Conhecer os factos: Que outras opções é que ela tem? Será que ela pode perguntar a 
outra pessoa? Ou poderá ela pedir ajuda a alguém?

7. Quais foram os pontos de tomada de decisão nesta história?  

•	 Quais foram as consequências das decisões da Beatrice?
•	 Vocês teriam tomado decisões semelhantes se se encontrassem na mesma situação? 

Porquê, ou porque é que não?

Sessão de Encerramento 

10 minutos

Lembre as participantes sobre a importância de tomar decisões correctas, bem pensadas; as 
decisões que elas tomarem hoje poderão afectar o resto da vida delas. 

A actividade prática desta sessão é:
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Actividade prática da Sessão 5: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna: 
Pratiquem as habilidades de Tomada de Decisões Correctas: 1) Parar e pensar, 2) 
Considerar as consequências e 3) Conhecer os factos. 

Discuta a logística do próximo encontro:  
 
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   42 4/25/2011   1:51:43 PM



43

Sessão 6
Amizades Saudáveis

Resumo da Sessão
 

As participantes identificam as qualidades da amizade e aprendem a 
estabelecer os limites da amizade. 

No fim desta sessão as participantes serão capazes de:
1. Alistar as qualidades de uma amizade saudável ou boa.
2. Especificar os limites da amizade.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores

• Faça uma simulação de um microfone, para a Actividade 2, abaixo.                       

 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 5

15 minutos

Proceda com a prática da semana passada pedindo às participantes que partilhem os resultados 
da actividade prática da Sessão 5:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 5 
Pratiquem as habilidades de Tomada de Decisões Correctas: 1) Parar e pensar, 2) 
Considerar as consequências e 3) Conhecer os factos. 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: Procura-se Amigo/a
 

35 minutos
                        
1. Peça às participantes para pensarem em alguém que considerem uma boa amiga ou em 

alguém que gostariam que fosse amiga delas. Porque é que consideram que essa pessoa é 
uma boa amiga? Porque é que gostariam que essa pessoa fosse amiga delas?

2. Agora, peça às participantes que criem um anúncio de rádio de 30 segundos “Procura-se 
Amiga”. Elas não precisam de escrevê-lo, e o anúncio não precisa de ser perfeito. O anúncio 
deve indicar simplesmente os interesses, passatempos e qualidades positivas que elas 
procuram numa boa amiga. 

3. As participantes partilham os seus anúncios de 30 segundos com o grupo. Por divertimento, 
use uma simulação de microfone de rádio.

4. Depois de todas elas terem partilhado o seu anúncio de rádio, coloque às participantes as 
seguintes questões para debate:

•	 Quais são algumas das qualidades fundamentais que as participantes estão à procura nas  
amigas?

•	 Porque é que essas qualidades são importantes? (As participantes poderão dizer coisas 
com confiança, fazerem-na sentir-se bem consigo mesmas, terem o seu melhor interesse 
no coração delas, preocuparem-se com elas e/ou não as forçarem a fazerem coisas que 
elas não querem fazer).

•	 Acham que os rapazes e as raparigas procuram as mesmas qualidades num/a amigo/a? 
Porque é que sim ou porque é que não?

•	 Que qualidades é que vocês oferecem a uma amizade?

Actividade 3: O Que É Que Eu Devia Fazer?   

30 minutos

Cenários de Amizade
1. Se a minha amiga me pedisse para eu a ajudar a tomar conta do seu irmãozinho, eu havia de…
2. Se a minha amiga me convidasse para beber, eu havia de…
3. Se a minha amiga me pedisse para eu a ajudar a carregar um saco pesado até ao 

bazar, eu havia de …
4. Se a minha amiga me pedisse para a acompanhar num encontro com dois tipos 

mais velhos que nos haviam de dar prendas, eu havia de…
5. Se a minha amiga me pedisse para eu mentir aos pais dela para ela poder passar a 

noite com o namorado dela pela primeira vez, eu havia de…
6. Se a minha amiga me dissesse que se eu não mantivesse relações sexuais eu não 

seria uma mulher a sério, eu havia de…
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1. Leia a primeira frase dos “Cenários de Amizade” (ver a caixa acima). Peça às participantes para 
concluírem a afirmação. Peça às participantes para serem tão honestas quanto possível e 
dizerem como é que elas respoderiam à questão de facto.

2. Leia os restantes “cenários de amizade”, um de cada vez, permitindo que as participantes deem 
as suas respostas a seguir a cada afirmação. 

3. Coloque ao grupo as seguintes questões:

•	 Há coisas que vocês em princípio não fariam, mas que se uma boa amiga vos pedisse 
para fazerem, fariam? As estudantes não precisam de revelar que coisas são essas, mas 
procure explicar ou compreender porque é que uma pessoa aceitaria fazer algo que por 
princípio não faria. Como é que as participantes podem evitar esse tipo de situações?

•	 Quando é que uma amizade deixa de ser boa ou saudável para vocês?
•	 Digam duas coisas que não fariam pelas vossas amigas de maneira nenhuma.  

Lembre às participantes as Habilidades de Comunicação Forte da sessão 4: “Eu sinto que …”, 
“Quando tu…”, “Porque…” e “Eu gostaria que/quero/preciso…“. Pergunte às participantes se a 
utilização dessa comunicação poderia, potencialmente, ajudá-las a deixarem de fazer alguma 
coisa que não quisessem fazer, quando se sentissem pressionadas por uma boa amiga.  

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Recorde às participantes que os relacionamentos saudáveis são importantes para as jovens, 
mas que elas têm de ter limites estabelecidos. Diga-lhes: “Por vezes as amigas podem pedir-
vos para fazerem coisas que não são do vosso melhor interesse e vocês têm de ser fortes e 
fazerem aquilo que é melhor para vocês”. 

2. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 6: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo de reúna:
•	 Olhem para as vossas amigas. Acham que as vossas amigas possuem as qualidades 

apontadas no vosso anúncio de rádio? 
•	 Olhem para vocês mesmas. Acham que vocês poderiam ser a pessoa seleccionada 

para o vosso próprio anúncio?

Discuta a logística do próximo encontro:   

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 7
Como Comunicar com Adultos

Resumo da Sessão
 

As participantes vão praticar as habilidades de comunicação com adultos 
– quer sob a perspectiva dos adolescentes quer sob a perspectiva dos 
adultos. Elas vão aprender novas habilidades de comunicação para 
poderem usar com os membros das suas famílias. 

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Comunicar-se com adultos.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores
• Plasticina-cola ou alfinetes. 

Nenhuma.

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 6

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 6:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 6
•	 Olhem para as vossas amigas. Acham que as vossas amigas possuem as qualidades 

apontadas no vosso anúncio de rádio? 

•	 Olhem para vocês mesmas. Acham que vocês poderiam ser a pessoa seleccionada 
para o vosso próprio anúncio?

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: Como Lidar com os Desacordos

30 minutos

1. Peça às participantes para debaterem livremente os desacordos que tenham tido com os seus 
progenitores/tutores nos últimos seis meses.

2. Divida o grupo em pares. Atribua a cada par de participantes um desacordo referido no debate. 
Se precisar de ideias adicionais pode usar as seguintes:

•	 Os vossos progenitores/tutores disseram-vos para não perderem tempo com um certo 
rapaz. A vossa irmã mais velha viu-vos com o rapaz e informou os vossos progenitores/
tutores. 

•	 As vossas mães querem que vocês se levantem de manhã cedo para as ajudarem com os 
trabalhos domésticos, mas vocês querem dormir mais tempo.

•	 Os vossos pais/tutores viram-vos a consumir bebidas alcoólicas.

3. Em cada par, uma pessoa é a adolescente e a outra é o progenitor. Peça a cada par que encene 
o desacordo durante 2 minutos.  

4. Depois de cada encenação, pergunte ao grupo: 

•	 O que é que ajudou o/a adulto/ a entender a adolescente? O que é que não ajudou?
•	 Como é que a situação pode ser melhorada? O que é que a adolescente e o/a adulto/a 

podem fazer para se compreenderem melhor um ao outro?

5. A seguir troquem os papéis e encenem outro desacordo por mais dois minutos.

6. Peça a três grupos para encenarem os seus desacordos perante o resto das participantes.
 

Actividade 3: Como Comunicar com Adultos
 

35 minutos
                    
1. Explique que para além das habilidades de comunicação forte aprendidas na sessão anterior, 

há cinco habilidades que as jovens podem utilizar para melhorarem a sua comunicação com 
os seus progenitores/tutores. São as cinco habilidades “Convincentes”:   

a. Estar preparada. Saibam o que é que estão a pedir e pensem nas consequências do 
vosso pedido.

b. Escolher o momento certo. Quando a situação em casa é relaxada.
c. Ter calma. Apresentem a vossa questão calmamente e com factos.
d. Ouvir o que dizem os pais. Ouvir o que os progenitores ou tutores têm a dizer e 

considerar os pontos de vista deles para verificarem se eles estão correctos ou não. 
Lembrem-se que os progenitores têm, geralmente, o vosso melhor interesse no coração.
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e. Ser persistente. Se, depois, ainda acreditarem naquilo que queriam – ser persistente. 
Vocês poderão ter de falar várias vezes com os vossos progenitores sobre o assunto.

2. Leia em voz alta os seguintes cenários e peça às participantes para explicarem como é que as 
pessoas, num dado cenário, podem pôr em prática as habilidades “convincentes”. Seleccione 
um dos seguintes cenários para debater. 

Cenário 1: A Ana quer pedir ao progenitor ou tutor dela para a ajudar a voltar à escola.
  
Cenário 2: O pai da Maria tem estado a pressioná-la para ela sair com um dos amigos dele.
 
Cenário 3: A Sónia quer pedir à mãe que vá com ela comprar pílulas anticonceptivas.

Sessão de Encerramento

10 minutos

Actividade prática da Sessão 7: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reunir, pratiquem as cinco habilidades 
“Convincentes”: 

1. Estar preparada. 
2. Escolher o momento certo. 
3. Ter calma.
4. Ouvir o que dizem os pais. 
5. Ser persistente. 

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 8
O Meu Corpo Está a Mudar – Serei Normal?

Resumo da Sessão
 

As participantes discutem as múltiplas alterações físicas e emocionais da 
puberdade.  

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Descrever as alterações físicas e emocionais que têm lugar durante a 

puberdade.
2. Compreender que as alterações físicas e emocionais que ocorrem 

durante a puberdade são normais.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcador.
• Quatro folhas grandes de papel em branco para a Actividade 3.
• Cópias do Texto de Apoio 1, que se encontra no fim da sessão, sobre 

“Alterações Físicas durante a Puberdade”, se possível para cada 
participante. Note que o texto de apoio tem duas páginas.

• Se for possível, utilize o Álbum Seriado durante esta actividade.

• Se for possível, prepare um texto de apoio para cada participante. 
• Reveja e familiarize-se com as referências para o/a moderador/a que 

se encontram no fim da sessão sobre “Alterações Físicas durante a 
Puberdade”. 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 7

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 7:

RECAPITULE: Actividade Prática da Sessão 7
1. Estar preparada. 
2. Escolher o momento certo. 
3. Ter calma.
4. Ouvir o que dizem os pais. 
5. Ser persistente.

 

Actividade 2: Puberdade: É Normal?

15 minutos

1. Peça às participantes para pensarem sobre a palavra “puberdade”. O que é que essa palavra 
nos traz à mente? Peça às participantes para dizerem as palavras em que pensam quando 
ouvem a palavra “puberdade”. Resuma as respostas delas. 

2. Lembre as participantes que a puberdade é um período muito excitante da vida. Que é 
preenchido por muitas mudanças e sentimentos positivos. Explique-lhes que essas mudanças 
são tanto de carácter físico como emocional. E que lidar com elas também pode ser um desafio.  

3. Diga às participantes que, agora, gostaria de partilhar com elas alguma informação básica 
sobre a puberdade. Partilhe com elas as seguintes informações básicas:

•	 A puberdade começa e termina em idades diferentes para cada pessoa. Cada participante 
passa por alterações relacionadas com a puberdade (físicas e emocionais) ao seu próprio 
ritmo. Este não pode ser controlado e é biológico (está programado no corpo de cada 
uma). Esta variação das mudanças de pessoa para pessoa é normal. 

•	 As raparigas geralmente entram na puberdade mais cedo que os rapazes. Esta diferença 
na mudança também é biológica e, por isso, é normal.

•	 Durante a puberdade, dá-se um aumento da produção de hormonas que causam 
alterações físicas no corpo bem com alterações nos sentimentos e no comportamento. 
É possível a pessoa sentir-se cheia de energia e impulsiva num momento para logo a 
seguir se sentir cansada e aborrecida. Estas variações emocionais são normais.

•	 Durante a puberdade, tanto as raparigas como os rapazes têm desejos sexuais. Estes 
sentimentos podem envolver alterações físicas, como aceleração dos batimentos 
cardíacos, sensação súbita de calor facial e/ou nos genitais quando se está sexualmente 
excitada. É importante recordar que esses sentimentos de desejo e/ou haver excitação 
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sexual nocturna são normais e são sinais de um corpo saudável.
•	 Entre as maneiras possíveis de lidar com a excitação sexual incluem-se a masturbação, 

a fantasia, actividades físicas como jogar futebol, ou pensar noutra coisa qualquer. À 
excitação sexual não significa que a pessoa tenha de manter relações sexuais. Não 
acontecerá nada de mal à pessoa se ela não tiver relações sexuais.

•	 Durante a puberdade, os corpos dos rapazes e das raparigas mudam. As jovens devem 
estar conscientes de que à medida que os seus corpos mudam, elas podem atrair 
atenções desejadas e indesejadas. O que é importante é sentirem-se bem consigo 
mesmas e usarem as habilidades de comunicação forte para fazerem as pessoas saberem 
se a atenção que estão lhes estão a dar as faz sentirem-se desconfortáveis.

Actividade 3: Alterações Corporais

35 minutos

1. Divida as participantes em dois grupos. Dê a cada grupo duas folhas de papel grandes em 
branco e peça a cada grupo para desenhar nelas os corpos de um rapaz e de uma rapariga a 
passarem pela puberdade. Elas devem mostrar as alterações pelas quais o corpo está a passar. 
Elas devem desenhar, ou usar palavras ou símbolos para indicarem essas mudanças.

2. Distribua o Texto de Apoio 1, “Alterações Físicas Durante a Puberdade” (anexado ao fim da 
sessão). Peça às participantes para compararem os seus desenhos com o desenho do texto de 
apoio. Elas notam alguma diferença entre as quatro imagens?

3. Leia em voz alta e devagar a lista das alterações nos textos de apoio sobre a puberdade.   

Actividade 4: Tornar a Puberdade Mais Fácil

15 minutos

1. Lembre as participantes que embora a puberdade seja um período excitante de mudança, 
ela pode ser também um grande desafio. Peça ao grupo que pense num dos aspectos mais 
vergonhosos ou desafiadores da puberdade nas raparigas. 
Por exemplo: Para as raparigas: sujar as calças durante a menstruação, serem chamadas 
“Mamãs da Turma” por causa do crescimento dos seios, serem objecto de atenção indesejada 
por causa dos seios em crescimento, etc.  

2. Peça ao grupo para discutir livremente sobre aquilo que as suas pares podem fazer para 
ajudarem a minimizar o vergonha delas e fazerem-nas sentir-se mais confortáveis. O que é 
que as raparigas podem fazer para se ajudarem umas às outras? 
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Sessão de Encerramento

10 minutos

Reforce o ponto de que as mudanças físicas e emocionais que ocorrem durante a puberdade são 
normais e reflectem um corpo saudável (p.ex., mudanças na voz, variações emocionais, mudança 
do tamanho dos seios) e que cada rapariga passará por essas alterações ao seu próprio ritmo.  

Actividade Prática da Sessão 8:  
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna:

•	 Procurem oportunidades para ajudarem outras raparigas a compreenderem e a 
sentirem-se confortáveis com as alterações físicas e emocionais da puberdade. 

Discuta a logística do próximo encontro:  
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Texto de Apoio 1: Alterações Físicas Durante a Puberdade
Alterações Físicas no Sexo Feminino na Puberdade

•	 Crescem pelos nas axilas e no púbis
•	 Há um crescimento físico acelerado
•	 O peso aumenta
•	 O corpo ganha formas
•	 As ancas alargam
•	 Os seios crescem
•	 Tem início o período menstrual
•	 A pele torna-se oleosa e podem aparecer borbulhas
•	 A transpiração/odor corporal aumenta
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Alterações Físicas no Sexo Masculino na Puberdade 

•	 Crescem pelos nas axilas, no púbis, no rosto e no peito
•	 Há crescimento físico acelerado
•	 O peso aumenta
•	 A massa muscular aumenta
•	 A voz engrossa
•	 A pele torna-se oleosa e podem aparecer borbulhas
•	 A transpiração/odor corporal aumenta
•	 A ejaculação começa/ocorrem sonhos húmidos
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Sessão 9
Como é que Ocorre a Gravidez, Afinal?

Resumo da Sessão
 

As participantes revêem os cartazes sobre saúde reprodutiva e gravidez.  

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Descrever o ciclo menstrual.
2. Descrever como é que ocorre a concepção

1 hora e 30 minutos

• “Sistemas Reprodutores Masculino e Feminino” Texto de Apoio 2, 
anexos a esta sessão (tenha em atenção que o texto de apoio tem 
quatro páginas).

• Em função da disponibilidade de especialistas em matéria de saúde 
reprodutiva na comunidade, poderá pedir a um/a especialista de 
fora para moderar esta sessão. Contudo, assegure-se de que o/a 
especialista seja de facto especialista na matéria E que saiba lidar com 
a juventude. 

• Familiarize-se com o Texto de Apoio 2, em anexo a esta sessão. 
• Se for possível, distribua o Texto de Apoio 2 às participantes.
• Esteja preparado/a para partilhar recursos com as participantes 

sobre como é que elas podem aprender mais sobre a gravidez, talvez 
material escrito, ou um centro de saúde ao nível da comunidade.

• Há aspectos desta sessão que devem ser verificados em termos de 
aceitabilidade cultural. Familiarize-se com as normas culturais locais e 
ajuste as sessões em conformidade.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 8

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 8:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 8
•	 Procurem oportunidades para ajudarem outras raparigas a compreenderem e a 

sentirem-se confortáveis com as alterações físicas e emocionais da puberdade. 

Actividade 2: O Que É a Reprodução?

45 minutos

1. Recorde as participantes que durante a puberdade, as raparigas começam a ter menstruação, 
o que significa que elas se tornaram fisicamente capazes de engravidar. Lembre-lhes também 
que serem fisicamente capazes de engravidarem não significa que elas estejam física, 
emocional e financeiramente preparadas para tal.

2. Pergunte às participantes se elas sabem como é que a gravidez ocorre, ou como é que se 
fazem os bebés.

3. Mostre-lhes o cartaz do sistema reprodutor feminino e explique-o. Os aspectos-chave 
encontram-se na página contígua.  

4. Mostre-lhes o cartaz do sistema reprodutor masculino e explique-o. Os aspectos-chave 
encontram-se no próprio cartaz. 

5. Responda às perguntas das participantes.

Actividade 3: Uma Coisa Nova Acerca dos Nossos Corpos

15 minutos

1. Ponha as participantes em grupos de duas ou três. Peça-lhes que partilhem uma coisa nova que 
elas hoje tenham aprendido umas com as outras sobre a menstruação ou sobre a reprodução.

 
2. Peça às participantes para partilharem também com as suas parceiras as maneiras como estas 

novas informações podem melhorar a saúde delas, tanto agora como no futuro. 

3. Convide as participantes a partilharem os comentários delas com o grupo geral. 
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Sessão de Encerramento 

15 minutos

1. Agradeça às participantes por terem discutido um assunto que é muitas vezes embaraçoso, mas 
que é um tema normal e necessário. 

2. Recorde as participantes de que embora a gravidez seja algo normal e elas possam estar 
fisicamente capazes de engravidar, é importante ter filhos como escolha e não por acaso. 

A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 9: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reunir, pensem sobre:

•	 A quem se dirigiriam em busca da informação correcta sobre assuntos de saúde? 
Vão ter com essas pessoas e discutam com elas quaisquer preocupações que 
possam ter depois da sessão de hoje.

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Texto de Apoio 2: Sistemas Reprodutores Feminino e Masculino

Sistema Reprodutor Feminino

Órgãos Externos:
•	 Dois conjuntos de dobras de pele, que são chamados lábios.
•	 A vagina é onde o homem coloca o seu pénis durante o acto sexual. Além disso, o sangue 

menstrual e os bebés passam também pela vagina.
•	 Perto do topo dos lábios, dentro das dobras, está o clítoris. O clítoris é muito sensível e ajuda 

a mulher a sentir prazer sexual.  

Órgãos Internos:
•	 Todas as mulheres nascem com milhares de óvulos nos seus ovários. Os óvulos são tão 

pequenos que não podem ser vistos a olho nu.
•	 As trompas de Falópio ligam os ovários ao útero. 
•	 O útero é o recato em que os bebés crescem. 

Menstruação
A menstruação ocorre para a maioria das mulheres uma vez por mês, e é por isso que é conhecida 
por “período mensal”. Em geral dura entre três e sete dias. É um sinal de que a rapariga ou mulher 
pode engravidar se mantiver relações sexuais.

O que é que causa a menstruação? Todos os meses os ovários libertam um óvulo que fica à espera 
nas trompas de Falópio entre 5 a 7 dias, onde pode ser fertilizado por esperma. Se o óvulo não se 
encontrar com o espermatozóide, o forro do útero solta-se e sai como sangue, através da vagina. 
Este é o período mensal (Ver “Processo de Menstruação”). 

Algumas raparigas podem começar a ter a menstruação aos nove ou dez anos de idade, enquanto 
outras podem não ter o seu primeiro período até alguns anos mais tarde. Uma mulher sabe que 
começou a ter o período quando lhe começa a sair um pequeno fio de sangue pela vagina. O 
sangue sai lentamente, como um gotejar. É importante antecipar em que altura do mês é que 
ela começará a sangrar, para que possa usar um penso ou outra protecção para evitar manchar a 
roupa.

Embora a maior parte das raparigas menstrue mensalmente, algum são irregulares. O corpo pode 
levar algum tempo a adaptar-se a todas as alterações que estão a ocorrer

Como é que a Gravidez Ocorre
A fertilização tem lugar quando uma célula espermática masculina se reúne com o óvulo feminino. 
Depois de o homem colocar o seu pénis na vagina e ejacular, os espermatozóides ejaculados 
nadam através do cérvix até às trompas de Falópio. Se estivar lá presente um óvulo maduro, pode 
ocorrer a fertilização. O espermatozóide pode fertilizar um óvulo até sete dias após o acto sexual. 
Se o óvulo for fertilizado, ele mover-se-á da trompa de Falópio até ao útero, onde crescerá. 
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Sistema Reprodutor Feminino
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Processo de Menstruação 

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   60 4/25/2011   1:51:47 PM



61

Como é que a Gravidez Ocorre 

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   61 4/25/2011   1:51:48 PM



62

O pénis tem a capacidade de endurecer e de amolecer; é muito sensível ao estímulo. Parte do 
pénis é coberta pelo prepúcio, nos homens que não foram circuncidados. O pénis dá passagem 
tanto à urina como ao sémen. O pénis coloca o esperma na vagina durante a relação sexual.

Os testículos são dois órgãos em formato de ovo, situados à frente e entre as coxas. Cada testículo 
produz e armazena esperma, capaz de fertilizar o óvulo da mulher, a partir da puberdade. 

Sistema Reprodutor Masculino
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Sessão 10
Como Comunicar com o Parceiro

Resumo da Sessão
 

As participantes discutem o processo de tomada de decisões para avaliar 
se devem ou não começar ou continuar um relacionamento sexual e 
os benefícios da comunicação com o parceiro. Irão também praticar 
habilidades de comunicação.    

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de: 
1. Delinear os passos para a tomada de decisão sobre se se deve ou não 

começar ou continuar um relacionamento sexual.
2. Nomear pelo menos duas vantagens de comunicar com o parceiro.
3. Demonstrar como falar com o parceiro.

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores
• Papel e esferográfica para cada participante

• Reveja as questões da Actividade 1 e adapte-as com base na relevância 
que elas tenham para as raparigas do grupo – isto é, serem ou não 
sexualmente activas. 

• Reveja a lista de opções de encenações na Actividade 3, para ver se há 
outras ideias que possam ser mais relevantes para as raparigas do seu 
grupo.

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 9

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 9:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 9
•	 A quem se podem dirigir para obterem informação correcta sobre assuntos de 

saúde? Vão ter com essas pessoas e discutam com elas quaisquer preocupações 
que possam ter depois da sessão de hoje.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: Já Estou Preparada?

20 minutos

1. Distribua uma esferográfica ou um lápis a cada participante e peça-lhes que escrevam os 
números de 1 a 10 do lado esquerdo. 

2. Diga ao grupo que irá ler em voz alta um número de questões e que elas deverão escrever 
sim ou não. Diga-lhes que se trata de uma lista de verificação com questões sobre as quais as 
raparigas devem pensar quando estão para tomar decisões relacionadas com o sexo, quer seja 
pela primeira vez quer já tenham começado a manter relações sexuais.

NOTA PARA O/A MODERADOR/A: 
•	 Se as participantes já tiverem começado a sua actividade sexual ou já tiverem 

filhos, as questões deverão ser adaptadas para poderem incluir tanto raparigas 
que estão a pensar tornar-se sexualmente activas como aquelas que já o são. 
Lembre as participantes que elas podem recusar-se a manter relações sexuais 
mesmo que já tenham começado a tê-las. 

•	 Ajude as participantes a perceberem que percorrer esta lista de perguntas pode 
fazer parte das habilidades de tomada de decisões: “Parar e Pensar”, “Considerar as 
Consequências” e “Conhecer os Factos”.

•	 Lembre às participantes os benefícios de namorar com alguém da mesma idade; 
terão mais em comum e acharão mais fácil comunicar-se sobre as necessidades e 
sobre os limites mútuos.

1. Se os meus pais soubessem, aprovariam que o facto de eu manter relações sexuais 
agora? 

2. Se eu engravidar, já serei suficientemente responsável para assumir o sustento emocional 
e financeiro da criança?

3. O homem com quem estou faz-me sentir-me bem comigo mesma?
4. Quando eu for mais velha, sentir-me-ei satisfeita por ter perdido a virgindade na idade 

que tenho agora?
5. Se a relação terminar, sentir-me-ei satisfeita por ter mantido relações sexuais com tal 

pessoa?
6. Tenho a certeza de que ninguém me está a pressionar para manter relações sexuais?
7. Sou capaz de falar confortavelmente com o meu parceiro sobre sexo e sobre a história 

sexual dele?
8. Tenho a certeza absoluta de que o meu parceiro não está infectado por alguma ITS ou 

pelo HIV?
9. Sei falar sobre o uso do preservativo ou sobre outros métodos de prevenção da gravidez, 

do HIV e das ITS?
10. Sinto-me segura com o meu parceiro?
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3. Pergunte às participantes se a maioria das raparigas se fazem a si mesmas estas perguntas 
antes de iniciarem ou de darem continuidade à sua actividade sexual. Porque é que elas são 
importantes?

4. Faça as participantes saberem que se elas responderam não a qualquer destas perguntas, 
então, elas devem pensar em não começarem um relacionamento sexual ou em terminar 
aquele que tenham. As decisões de hoje afectam o futuro da pessoa, por isso é melhor terem 
a certeza antes de começarem ou de continuarem a sua actividade sexual.  

Actividade 3: Falar com o/a Meu/Minha Parceiro/a

45 minutos

1. Peça a cada participante para pensar livremente sobre os benefícios de falar com o parceiro 
sobre a relação ou sobre assuntos de natureza sexual. 

2. Explique-lhes que podemos usar as habilidades de comunicação forte quando falamos com 
os nossos parceiros. 

Lembre às participantes as habilidades de Comunicação FORTE.
•	 Eu	sinto	que…”	A	emoção	que	ela	está	a	sentir.
•	 “Quando	tu…”	Aquilo	que	a	outra	pessoa	fez	que	lhe	fez	sentir	essa	emoção.
•	 “Porque…”	Porque	é	que	essa	acção	lhe	fez	sentir	tal	emoção.
•	 “E	 eu	gostaria/quero/preciso	que…”	aquilo	que	ela	gostaria	que	 tivesse	acontecido	

para	se	ter	sentido	melhor.

3. Diga às participantes que vamos praticar a comunicação com o parceiro. Peça às participantes 
para formarem grupos de quatro.

4. Cada grupo irá preparar uma encenação de 3 minutos. A primeira encenação mostrará como 
as coisas podem correr mal quando se fala com o parceiro e a segunda encenação deverá 
demonstrar como a comunicação pode correr melhor quando se empregam as habilidades de 
comunicação forte. As seguintes são algumas encenações possíveis: 

•	 Falar com o parceiro sobre o uso do preservativo.
•	 Falar com o parceiro sobre o adiamento da relação sexual.
•	 Pedir ao parceiro que partilhe os seus sentimentos sobre a relação – por exemplo, 

decidirem passarem a ficar apenas cada um com o outro, se tiverem outros parceiros.
•	 Pedir ao parceiro para irem juntos fazer o teste de ITS ou do HIV.
•	 Pedir ao parceiro que reduza o consumo de bebidas alcoólicas.
•	 Falarem sobre dar apoio à parceira para esta poder concluir os seus estudos.

5. Cada grupo deverá apresentar ambas as encenações.
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6. Depois de cada encenação, pergunte de que maneira ela demonstrou como se deve falar com 
os parceiros.

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Recorde as participantes que as escolhas que elas fizerem hoje as afectarão amanhã. Antes 
de as raparigas se envolverem em relações sexuais ou continuarem uma relação sexual que 
já mantenham é importante que elas pratiquem as habilidades de tomada de decisões (Parar 
e Pensar, Considerar as Consequências, Conhecer os Factos) para garantir que elas estejam a 
tomar a decisão que é boa para elas. 

2. Falar com os parceiros pode constituir um desafio, mas as raparigas podem utilizar as 
habilidades de Comunicação Forte para perguntar-lhes do que é que eles precisam para 
poderem ter uma relação saudável e feliz. 

3. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 10: 
Entre agora e a próxima sessão:

•	 Façam às vossas amigas que não estão no seminário algumas das perguntas da 
lista “Estarei preparada?” e vejam quais são as respostas que recebem. 

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 11
Evitar a Gravidez Indesejada

Resumo da Sessão
 

As participantes discutem as vantagens de planearem a sua família, e 
aprendem diferentes tipos de métodos de planeamento familiar bem 
como os locais onde os podem obter. Esta informação é importante tanto 
para raparigas que praticam a abstinência como para aquelas que são 
sexualmente activas.   

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Nomear pelo menos duas vantagens de planearem a sua família.
2. Identificar onde é que podem ir, na sua comunidade, para fazerem 

planeamento familiar. 

1 hora e 30 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores
• O/A moderador/a deverá trazer materiais adequados, que 

descrevam os métodos de planeamento familiar disponíveis 
localmente, e explicar como é que eles são usados, e os prós e os 
contras de cada um deles.

• Convide uma parteira local, uma enfermeira, um parceiro de actividade 
ou funcionário/a de uma ONG que trabalhe com planeamento familiar 
para se juntar ao grupo e falar sobre métodos de planeamento familiar 
e sobre os locais onde eles podem ser obtidos. Este/a convidado/a 
liderará a Actividade 4, abaixo.

• Partilhe o plano desta sessão com o/a convidado/a para que ele/a 
saiba aquilo que se espera dele/a. Convide-o/a a participar na sessão 
toda.

• Recolha amostras de anticonceptivos nos hospitais locais, na farmácia 
ou peça à/ao convidada/o que os traga.

• Faça cópias do Texto de Apoio 3: Como usar um preservativo, e 
descubra onde é que existem outros tipos de anticonceptivos na 
comunidade.

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 10

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 10:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 10
•	 A quem é que podem recorrer para obterem informação correcta sobre questões 

de saúde? Vão ter com essas pessoas e discutam com elas quaisquer preocupações 
que possam ter depois da sessão de hoje.

•	 Partilhem a informação que aprenderam hoje com uma amiga fiável. Como é que 
ela reagiu à informação? O que é que foi novo para ela?

Actividade 2: Prós e Contras do Planeamento Familiar

20 minutos

1. Recorde às participantes que na sessão anterior o grupo debateu: 1) o que é que se pretende 
de uma relação, 2) se deve ou não abster de relações sexuais, 3) a falar com o parceiro sobre a 
relação e 4) a proteger os pares sexualmente activos da gravidez e do HIV. 

2. Peça às participantes para partilharem aquilo que elas ouviram sobre a abstinência ou sobre 
o planeamento familiar. O/A moderador/a pode clarificar que a abstinência, ou não manter 
relações sexuais, é a única maneira segura de não engravidar. Existem métodos de planeamento 
familiar para evitar a gravidez. São métodos temporários como pílulas, preservativos, injectáveis 
e DIU, e métodos permanentes como a laparoscopia (para as mulheres) e a vasectomia (para 
os homens).

3. Divida as participantes em 2 grupos. Diga-lhes que elas vão debater os prós e os contras do 
planeamento familiar.

4. O grupo “pró” deve pensar sobre todos os benefícios para a mãe, o pai, o bebé, a família e a 
nação que resultam do uso de anticonceptivos para o planeamento de uma família.

5. O grupo “contra” deve pensar sobre todas as desvantagens para a mãe, o pai, o bebé, a família 
e a nação que resultam do uso de anticonceptivos para o planeamento de uma família.

6. Dê cerca de 5-7 minutos aos grupos para planearem os seus pontos.

7. Reúna de novo os grupos e realizae um debate assegurando que cada um dos lados tem o 
tempo suficiente para expor os seus pontos.
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Actividade 3: Eu Sei Que É Bom Para Mim, Mas…

15 minutos

1. Explique que tal como lavar os dentes, comer vegetais ou fazer os trabalhos de casa, mesmo 
sabendo que uma coisa é boa para nós, por vezes não a fazemos. Faça notar às participantes 
que acabaram de ouvir várias boas razões para se fazer o planeamento familiar, mas que, ainda 
assim, nem toda a gente o faz.

2. Pergunte às participantes porque é que algumas raparigas não praticam a abstinência. 
Pergunte-lhes porque é que algumas raparigas que são sexualmente activas não fazem 
planeamento familiar.

3. Quais são as razões pelas quais alguns rapazes não praticam a abstinência? Quais são as razões 
pelas quais alguns rapazes que são sexualmente activos não praticam o planeamento familiar?

4. Pergunte às participantes o que é que poderia ser feito para ajudar as raparigas ou os rapazes 
a usarem anti-conceptivos no futuro. 

Actividade 4: Métodos de Planeamento Familiar

30 minutos

1. O/A palestrante convidado/a falará sobre os benefícios da abstinência e mostrará também os 
diferentes anticonceptivos modernos, explicando as vantagens e as desvantagens de cada 
um deles. Diga às participantes para se sentirem livres para fazerem perguntas durante a 
apresentação sobre os diferentes métodos. 

2. Peça às participantes para escutarem o que diz o/a palestrante convidado/a e tenham em 
conta o método que ele/a considera ser o melhor para quando elas decidirem começar a 
manter relações sexuais. 

3. Se as participantes forem lentas a fazer perguntas sobre cada método, faça-as escreverem as 
perguntas delas numa folha de papel ou pense nas questões que são comuns às raparigas/
mulheres da comunidade e faça você mesmo/a as perguntas por elas. 

4. Diga às participantes onde é que, ao nível da comunidade, elas podem adquirir cada um dos 
tipos de anticonceptivo. 

5. Dê a cada participante o Texto de Apoio 3, “Como usar o Preservativo” e responda a quaisquer 
perguntas que elas possam ter.
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Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Agradeça às participantes pela sua participação nos debates sobre um assunto muitas vezes 
vergonhoso, mas normal e necessário. 

2. Recorde às participantes os benefícios da abstinência.

3. Recorde às participantes que embora a gravidez seja uma coisa normal, ter um filho por 
escolha, e não por acaso, é melhor para a mulher, para a criança, para a família e para a nação.

   
4. Recorde às participantes os lugares ao nível da comunidade onde elas podem adquirir 

anticonceptivos.

5. A actividade prática para esta sessão é:

Actividade Prática da Sessão 11: 
Entre agora e a próxima reunião, procurem saber:

•	 Onde é que as pessoas adquirem preservativos e pílulas na vossa comunidade?

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Texto de Apoio 3: Como Usar o Preservativo

•	 PASSO UM: Inspeccione o preservativo verificando a data em que expira. Não o use se 
apresentar quaisquer rachas ou se já passou do prazo.

•	 PASSO DOIS: Abra cuidadosamente a embalagem do preservativo puxando o preservativo 
por um dos lados. Não use os dentes nem as unhas para abrir a embalagem. 

•	 PASSO TRÊS: Comprima a ponta do preservativo. 

•	 PASSO QUATRO: Logo que o pénis esteja rígido, coloque o preservativo na ponta erecta do 
pénis. Uma vez encostado à ponta, desenrole o preservativo ao longo da haste peniana até à 
sua base. Tanto o homem como a mulher podem executar este passo.

•	
•	 PASSO CINCO: Depois da relação sexual, retire o pénis logo a seguir à ejaculação. Prenda o 

preservativo à base do pénis e retire-o da vagina enquanto o pénis ainda está erecto. 

•	 PASSO SEIS: Dê um nó no preservativo para evitar que pingue e deite-o no lixo cuidadosamente. 

LEMBREM-SE:
•	 É importante falar com o parceiro sobre o uso do preservativo antes da relação sexual.
•	 Não use óleo vegetal, de cozinha, de bebé, loção das mãos ou gel de petróleo para lubrificação. 

Isso fará o preservativo deteriorar-se. Se um preservativo se furar, é recomendável que o pénis 
seja imediatamente retirado. Pode, a seguir, usar um novo preservativo. 

•	 Não reutilize o preservativo. Use um preservativo novo para cada acto sexual.
•	 Os preservativos nunca devem ser utilizados mais do que uma vez.
•	 Devem ser utilizados preservativos lubrificados para relações sexuais anais e vaginais, os quais 

devem ser colocados antes de qualquer contacto genital. 
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Sessão 12
O Saco Opaco das ITS/HIV

Resumo da Sessão
 

As participantes retiram objectos de uma “saco opaco” e tentam identificar 
a relação destes e o HIV/SIDA.      

No fim desta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Identificar os factores de risco do HIV/SIDA.
2. Descrever as maneiras de evitar a infecção pelo HIV.

1 hora e 30 minutos

• “Objectos para o Saco Opaco”: Copo; Fotografia de um homem e de 
uma mulher de mãos dadas; vasilhame de bebida alcoólica vazio; 
papel com a palavra “abstinência” escrita; preservativo masculino ou 
embalagem do mesmo; boneca; dinheiro; pílulas anticonceptivas; 
repelente de insectos; bola de futebol ou de basquete; telefone; 
diploma; aliança de casamento feita de papel; desenho de um símbolo 
de iniciação; imagem de uma mulher com um olho negro. Se não 
dispuser de algum destes objectos, faça um desenho dos mesmos em 
vez deles.

• Um saco para colocar os objectos.  

• Convide um/a enfermeiro/a, um parceiro na matéria em causa ou um 
funcionário de uma ONG que trabalhe com ITS e HIV, para vir falar 
sobre o HIV. Antes da sessão, recolha e ponha dentro do saco os 
“Objectos do Saco Opaco” supra referidos.

• Acrescente ao saco opaco objectos que traduzam mitos comuns 
sobre o HIV que existam na área.

• Reveja a Referência 2 para o/a Moderador/a: “Objectos do Saco 
Opaco”, que se encontra no fim desta sessão. 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 11

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 11:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 11
•	 Onde é que as pessoas adquirem preservativos e pílulas na vossa comunidade?

Actividade 2: O Saco Opaco

1 hora e 10 minutos

1. Divida as participantes em grupos de três ou quatro.

2. Passe o saco opaco à volta. Peça a cada grupo para meter a mão dentro do saco, sem olhar 
lá para dentro, e tirar de lá um objecto. Passe o saco de grupo em grupo até que todos os 
objectos tenham de lá sido retirados.

3. Peça aos grupos para gastarem 5-10 minutos a discutirem os objectos que retiraram e o que é 
que eles têm a ver com o HIV.

4. Peça a cada grupo para apresentar o seu objecto ao grupo geral e explicar o que é que acha 
que tal objecto tem a ver com as ITS/HIV.

5. Agradeça a cada grupo, e acrescente qualquer informação e reforce quaisquer pontos-chave 
sobre cada um dos objectos, servindo-se do texto de apoio que se encontra no fim da sessão.

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
No fim desta sessão encontra-se uma explicação sobre a relação de cada um dos 
objectos com o HIV. Contudo, a juventude é muito criativa e há grande probabilidade 
de as participantes apresentarem ligações adicionais factualmente precisas. Celebre 
a criatividade delas. 

6. Uma vez concluída a actividade do saco opaco, use as seguintes perguntas para promover o 
debate: 

•	 Que informação já possuíam?
•	 Que informação foi nova, ou útil, para vocês?
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7. Forneça recursos às participantes acerca de onde é que elas podem aprender mais sobre as ITS 
e o HIV. Dê informação sobre a testagem e o tratamento das ITS e do HIV.

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Resuma as maneiras como se pode evitar e/ou reduzir o risco de transmissão do HIV: 
abstinência, ter apenas um parceiro e esse parceiro também só ter uma parceira e usar o 
preservativo, de forma correcta e sempre. 

2. Forneça recursos às participantes, se possível, onde elas possam aprender mais sobre o HIV/
SIDA e sobre a testagem.  

3. Diga às participantes que é normal sentirem-se inquietas ou envergonhadas quando 
se discutem estes tópicos, mas que é importante obterem informação correcta sobre a 
sexualidade, independentemente do quão vergonhoso isso possa ser.  

A actividade prática desta sessão é:

Actividade Prática da Sessão 11: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo de reúna: 

•	 Façam perguntas sobre o HIV às pessoas da vossa comunidade. Se encontrarem 
qualquer informação que contradiga aquilo que aprenderam na última sessão, 
vamos discuti-la.

Discuta a logística do próximo encontro:  
 
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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  Referência 2 para o/a Moderador/a:
Objectos do Saco Opaco e a Sua Conexão com as ITS/HIV

Copo; bola de futebol/basquetebol; telefone
•	 Não há risco de transmissão de ITS ou HIV através de um copo, da maçaneta de uma porta, do 

uso do telefone, da actividade desportiva, etc. Estes são designados por contactos casuais. O 
HIV e as outras ITS não são disseminados através do contacto casual, com por exemplo, um 
abraço, sentar-se na mesma cadeira, etc. 

•	 Os fluidos que transmitem o HIV são: o sangue, o sémen, as secreções vaginais e o leite de 
peito. A saliva não transmite o HIV.  

Imagem de um homem e uma mulher de mãos dadas
•	 Os membros do par nesta imagem reduzem grandemente o risco de contraírem o HIV e outras 

ITS ao manterem relações sexuais apenas um com o outro enquanto estão juntos.
•	 Ter mais do que um/a parceiro/a sexual durante o período de namoro aumenta drasticamente 

o risco de transmissão do HIV.

Vasilhame vazio de bebida alcoólica 
•	 As bebidas alcoólicas e outras drogas podem debilitar grandemente a capacidade de 

julgamento e de tomada de decisões, tendo o potencial para levarem a pessoa a fazer alguma 
coisa que a possa pôr em perigo ou em risco de contrair o HIV ou outra ITS.

•	 O consumo de bebidas alcoólicas pode fazer com que uma pessoa se esqueça da informação 
que possui sobre as ITS e o HIV, use o preservativo incorrectamente ou faça algo que, doutra 
maneira, se estivesse sóbria, não faria.

•	 As bebidas alcoólicas colocam as raparigas em risco de violência sexual. Mesmo que elas 
queiram dizer “não” a uma relação sexual com alguém, a bebida alcoólica torna difícil que elas 
o façam. Um homem que esteja bêbado tem menos propensão a ouvir um “não” da rapariga. 
Por isso, é aconselhável evitar bares e outros locais em que se vendem ou consomem bebidas 
alcoólicas.

•	 O consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos é ilegal. 
 
Abstinência
•	 A abstinência de qualquer actividade sexual é uma escolha saudável e a mais apropriada para 

as jovens.
•	 A abstinência sexual total é 100% efectiva na prevenção da gravidez e das ITS/HIV.
•	 Ela contribui para que as jovens se concentrem nos seus estudos.
•	 As jovens têm de estar certas de que estão aptas a manter relações sexuais.
•	 As jovens devem encontrar outras jovens que apoiem a sua decisão de não manterem relações 

sexuais. Elas também devem andar bem informadas em relação ao sexo, à gravidez e às ITS, à 
contracepção e à prevenção das ITS.

•	 As jovens devem obter ajuda se alguém as estiver a pressionar para manterem relações sexuais 
ou para se envolverem em comportamentos sexuais indesejados.
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Preservativo masculino
•	 Reduz grandemente o risco de transmissão das ITS/HIV, quando usado de forma adequada 

desde o princípio ao fim, sempre. 
•	 O preservativo é seguro.

Boneca 
•	 A transmissão do HIV de mãe para filho acontece quando uma mulher que é HIV positiva passa 

o vírus ao seu bebé. Isto pode ocorrer durante a gravidez, durante o trabalho de parto ou 
durante o aleitamento de peito. Quando uma mulher grávida toma drogas antiretrovirais, as 
chances de o bebé ser infectado pelo HIV são menores.

•	 A melhor opção para uma mãe infectada pelo HIV alimentar o seu bebé depende de 
circunstâncias individuais, incluindo o seu estado de saúde e os serviços de saúde locais. A 
amamentação de peito exclusiva é recomendada às mães infectadas pelo HIV nos primeiros 
6 meses da vida do bebé, a não ser que alguma fórmula de substituição que use leite esteja 
disponível e seja aceitável, exequível e sustentável para elas e para os seus bebés, antes de se 
atingir esse período. Quando alimentação de substituição esteja disponível e seja aceitável, 
exequível, sustentável e segura, recomenda-se às mulheres infectadas pelo HIV que evitem 
completamente o aleitamento de peito.

•	 Há responsabilidades significativas em tornar-se pai enquanto ainda se frequenta a escola. 
Por exemplo, um pai terá menos tempo para gastar no campo de futebol e terá de gastar mais 
tempo a trabalhar para poder produzir ou comprar comida, habitação, medicamentos, etc. 
para o bebé e para a mãe do bebé.

Dinheiro
•	 As pessoas pobres podem fazer coisas para arranjarem dinheiro que as ponham em risco de 

infecção pelo HIV, quando acham que não têm alternativa. Por exemplo, uma rapariga jovem 
pode manter relações sexuais com um homem mais velho ou manter relações sexuais sem 
preservativo ou trocar relações sexuais por comida.

•	 Trocar relações sexuais por dinheiro ou por outra conveniência (i.e. roupa, sabão, favores, 
trabalho, etc.) aumenta o risco por causa da diferença, pois as diferenças afectam o poder para 
impor uma relação sexual segura.

•	 Embora situações difíceis possam levar as pessoas a tomarem decisões desesperadas, outras 
vezes as pessoas podem decidir trocar relações sexuais por necessidades que não são vitais. 
Há perigos envolvidos na troca de relações sexuais por um telefone celular, umas tranças ou 
por bebidas alcoólicas.

Contraceptivo Hormonal (pílulas anticonceptivas, injectáveis, etc.) 
•	 Estes métodos funcionam muito bem na prevenção da gravidez, mas não previnem a 

disseminação das ITS e do HIV.

Violência 
•	 Por vezes, as jovens não tomam a decisão de terem uma relação sexual ou de utilizarem o 

preservativo, se é utilizada a força ou quando abusaram de bebidas alcoólicas. 
•	 As jovens devem evitar os locais perigosos ou, no caso de lá irem, devem fazê-lo em grupos.

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   76 4/25/2011   1:51:50 PM



77

•	 Se uma jovem sentir receio ou se sentir pressionada por alguém, deve falar com um adulto 
prestável sobre os seus receios.

•	 Os rapazes devem reflectir sobre a sua forma de agirem com as raparigas e com as mulheres. 
Mesmo que tenham testemunhado um homem que respeitam a agir violentamente contra 
uma rapariga ou contra uma mulher, os rapazes podem agir como homens ainda mais fortes 
e quebrarem essa prática de violência.

•	 Se uma rapariga jovem for violada, ela deve pedir a um adulto que a leve ao centro de saúde.

Diploma 
•	 Qualquer pessoa pode contrair o HIV, mesmo aqueles que têm alto nível de instrução.
•	 Permanecer na escola abre possibilidades futuras para bons empregos e uma vida melhor.
•	 O HIV, a gravidez ou tornar-se pai antes de estar apto, pode pôr fim a um sonho de educação.

Aliança de casamento
•	 O casamento pode proteger a pessoa do HIV se ambos os parceiros tiverem feito o teste e 

tiverem tido resultado negativo, e permanecerem fiéis um ao outro. Mesmo que um dos 
parceiros já seja HIV positivo, ele pode proteger o outro parceiro de contrair o HIV.

•	 Outros podem achar que a relação sexual tem mais significado se for resguardada até ao 
casamento.

•	 Pode haver discussão sobre se é realista esperar pelo casamento; esta discussão é útil e deve 
ser bem acolhida.

•	 Para as raparigas jovens, o casamento prematuro pode significar o fim da sua ida à escola e das 
suas esperanças de um futuro melhor bem como uma exposição precoce ao HIV.

Símbolo de iniciação 
•	 Em ritos de iniciação que envolvem cortes, o HIV pode ser transmitido de um iniciado para 

o outro através do sangue, se for utilizado o mesmo instrumento sem ser adequadamente 
esterilizado entre cada criança.

•	 A circuncisão masculina, se for bem feita e culturalmente apropriada, pode reduzir a 
disseminação do HIV.

•	 As cerimónias de iniciação que encorajam as jovens a manterem relações sexuais quer com 
adultos quer com outros jovens ou a tomarem ervas para aumentarem o desejo sexual podem 
disseminar o HIV, ao encorajarem as jovens a manterem relações sexuais antes de estarem 
emocional ou fisicamente aptas.
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Sessão 13
Evitar Avanços Indesejados

Resumo da Sessão 
 

As participantes discutem sobre os avanços indesejados e sobre aquilo 
que elas podem fazer para se protegerem. 

No fim da sessão, as participantes serão capazes de:
1. Compreender que as pessoas podem ser forçadas a manter relações 

sexuais tanto através de meios físicos como de meios emocionais.
2. Identificar como evitar lugares e situações inseguras que as podem 

colocar em risco de serem vítimas de relações sexuais indesejadas.
3. Identificar a quem recorrerem em busca de ajuda.

1 hora e 30 minutos

• Nenhum

• Terá de identificar com a devida antecedência, lugares a que as 
raparigas que tenham sido vítimas de relações sexuais coercivas ou 
indesejadas se possam dirigir para obterem ajuda. 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 12

15 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 12:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 12
•	 Façam perguntas sobre o HIV às pessoas da vossa comunidade. Se encontrarem 

qualquer informação que contradiga aquilo que aprenderam na última sessão, 
vamos discuti-la. 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: A História da Maiwase

25 minutos

Leia a história da Maiwase ao grupo.

A História de Maiwase
A Maiwase tem 14 anos. Ela vive com os seus pais e o primo Dabwiso. O Dabwiso toca 
frequentemente nos seios ou nas nádegas dela e ri-se. A Maiwase tem medo dele, 
mas como ele é primo dela, ela não diz nada. Um dia, a Maiwase voltou para casa 
vinda do mercado e foi à casa de banho para se lavar e mudar de roupa. O Dabwiso 
entrou em casa sozinho e ela ouviu-o a dirigir-se à casa de banho. Ele perguntou: "És 
tu, Maiwase?" e abriu a porta.

1. Depois de ler a história da Maiwase, pergunte aos grupo o que é que acham que pode ter 
acontecido a seguir. 

2. Peça a várias voluntárias para contarem diferentes fins possíveis para a história da Maiwase.

3. O que é que Maiwase poderia fazer para melhorar a situação dela?  

Actividade 3: A História da Lucy

30 minutos

Leia a história da Lucy ao grupo.

A História da Lucy
A Lucy tem 15 anos e tem 4 irmãos e irmãs mais novos. A família está a passar por 
dificuldades financeiras e a mãe da Lucy está novamente grávida. A Lucy ajuda a 
mãe indo ao mercado todos os dias para comprar/vender mercadorias. Todos os dias, 
a caminho do mercado, ela é abordada pelo proprietário de um bar local, que lhe 
confessa o seu amor por ela. Ele já é velho e fica doente muitas vezes. A mãe e a tia 
dela dizem-lhe que é uma honra receber a atenção daquele homem e incitam-na a 
falar com ele. Ela recusa-se a fazê-lo porque ele é velho e ela não gosta dele, mas elas 
continuam a pressioná-la… 

1. Depois de ter lido a história da Lucy, pergunte ao grupo o que é que pode ter acontecido com 
a Lucy.

2. Peça a várias voluntárias para contarem diferentes fins possíveis para a história da Lucy.
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3. O que é que a Lucy poderia ter feito para melhorar a sua situação? 

4. Pergunte ao grupo o que é que as histórias da Maiwase e da Lucy têm em comum.

5. Explique que embora não tenha sido empregue força física na situação da Lucy, as pessoas 
fizeram uso de força emocional para a empurrarem numa direcção em que ela não queria ir.

6. Em que outras situações ou lugares as raparigas estão em perigo de ter relações sexuais 
coercivas/indesejadas na nossa comunidade?

7. Como é que as raparigas na nossa comunidade podem evitar essas situações ou lugares 
perigosos?

8. O que é que acham que os rapazes, os progenitores, a polícia e a comunidade podem fazer 
para ajudarem a por fim aos casos de relações sexuais indesejadas?

Actividade 4: Obter Ajuda

10 minutos

1. Pergunte às participantes quais são alguns dos problemas que podem acontecer às raparigas 
que são vítimas de relações sexuais indesejadas. Procure obter as seguintes respostas:

•	 Gravidez indesejada
•	 Contracção de ITS/HIV
•	 Baixa auto-estima
•	 Sentirem-se tristes/em baixo/desamparadas 
•	 Terem experiências sexuais desagradáveis
•	 Serem abusadas

2. A quem é que a Maiwase ou a Lucy poderiam recorrer à procura de ajuda?
O que é que elas podem fazer se essas pessoas não acreditarem nelas logo à primeira ou não 
fizerem nada para as ajudarem? 

3. Recomende-lhes recursos e lembre às participantes que devem procurar e identificar adultos 
prestáveis no seio e fora da sua família, com quem possam falar. Esta informação deverá ter 
sido recolhida pelo/a moderador/a antes do seminário.

4. Leia-lhes o poema Erguer-se Bem Alto.  
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Erguer-se Bem Alto
Por Eunique Jones

A nossa auto-estima já foi deitada abaixo antes
Mas nós somos sobreviventes e não vamos permitir que isso volte acontecer

Nós lutámos para chegar até aqui
E, às vezes, na nossa luta, nós caímos

Mas no fim nós sempre nos erguemos bem alto

5. Pergunte às participantes o que é que elas acham que o poema quer dizer. Depois da discussão, 
recorde às participantes os truinfos e os pontos fortes que elas possuem (já discutidos mais 
atrás, no programa) que as podem ajudar a protegerem-se e a enfrentarem uma má experiência. 

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Diga às participantes que para além de a porem em risco, as relações sexuais entre um adulto e 
uma criança é contra a lei na maior parte dos países do mundo. Reveja o que é que as raparigas 
que tenham sido vítimas de relações sexuais indesejadas podem fazer para obterem ajuda.

2. Recorde às participantes as habilidades de Comunicação Forte: 
“Eu sinto…”, “Quando tu…”, “Porque…” e “Eu gostaria/quero/preciso…”.

 
A actividade prática para esta sessão é:

Actividade prática da Sessão 13: 
Entre agora e a próxima vez que o grupo se reúna: 

•	 Falem com um/a adulto/a sobre como é que é a vida para uma rapariga na vossa 
comunidade e peçam-lhe que ele/a vos ajude a manterem-se seguras

Discuta a logística do próximo encontro:  

•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 14
Valores, Dinheiro e Prendas

Resumo da Sessão
 

Através do exercício da árvore do dinheiro, as participantes analisam a 
relação entre as maneiras como ganham dinheiro e como o gastam e os 
comportamentos de risco. 

No fim da sessão, as participantes serão capazes de:
1. Identificar a diferença entre desejos e necessidades.
2. Identificar a forma como a necessidade de dinheiro/consumo afecta 

as decisões de carácter sexual.
3. Estabelecer estratégias para reduzirem os riscos relacionados com as 

relações sexuais comerciais. 

1 hora e 45 minutos

• Quadro de parede/giz ou Bloco gigante/marcador
• Uma folha de papel e um lápis/marcador por participante (outra 

opção: usar pauzinhos e desenhar no chão)

• Nenhuma 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 13

10 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 13:

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 13
•	 Falem com um/a adulto/a sobre como é que é a vida para uma rapariga na vossa 

comunidade e peçam-lhe que ele/a vos ajude a manterem-se seguras. 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 

Preparação do/a 
Moderador/a:
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Actividade 2: A Árvore do Dinheiro

30 minutos

1. Peça a cada participante para desenhar uma árvore (na respectiva folha de papel ou, se não 
houver papel, no chão). Explique que cada árvore deve ter 8-10 folhas grandes e 5-8 raízes. 
O tronco da árvore pode ser pequeno. Explique que as folhas da árvore são aquilo em que 
a participante gasta dinheiro. Peça a cada participante para escrever ou fazer desenhos (nas 
folhas) daquilo em que gasta dinheiro. Cada folha deve ter apenas uma coisa. Explique que 
as raízes da árvore são as formas pelas quais a participante ganha dinheiro. Peça a cada 
participante para escrever ou fazer desenhos (nas raízes) sobre as maneiras como ganha 
dinheiro.

2. Pergunte às participantes:

•	 Quais das folhas são coisas de que realmente precisam?
•	 Quais das folhas são coisas de que realmente não precisam, mas que querem? Porquê?
•	 Haverá maneiras pelas quais possam gastar menos dinheiro? 

3. Peça às participantes para pensarem nas maneiras como ganham dinheiro. Pergunte-lhes:

•	 Quais são as consequências negativas/positivas das maneiras como ganham dinheiro?
•	 Haverá desejos/necessidades que possam satisfazer sem dinheiro e, portanto, não 

precisem de ganhar tanto dinheiro?
•	 Alguma dessas maneiras de ganhar dinheiro vos põe em risco de contraírem o HIV?

4. Peça às participantes para pensarem noutras maneiras pelas quais as raparigas podem ganhar 
dinheiro.

Actividade 3: A História da Thembi

40 minutos

A História da Thembi
A Thembi é bonita e esperta. Quando as suas pares começaram a manter relações 
sexuais com homens mais velhos por dinheiro e por presentes especiais, ela decidiu 
que aquilo não era para ela. A única consequência disso que ela vê é apanhar alguma 
doença ou uma gravidez. Ela quer progredir na escola, mas a família dela quer que ela 
fique em casa a ajudar a mãe dela. Ela não sabe bem o que é que vai acontecer, mas ela 
tem a certeza de que manterá a sua decisão de esperar para manter relações sexuais 
só quando ela amar a pessoa e não por dinheiro. 
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1. Divida o grupo em quatro grupos pequenos. Peça a cada grupo para representar uma 
encenação de 2-3 minutos sobre a Thembi:

•	 Peça aos dois primeiros grupos para fazerem de conta que já se passaram três anos e 
que a Thembi conseguiu manter-se fiel à sua decisão de não manter relações sexuais 
por dinheiro ou em troca por prendas. Peça a esses dois grupos que façam uma lista 
de coisas que podem ter ajudado a Thembi a manter-se fiel à sua decisão e que criem 
uma representação que mostre aquilo que a ajudou a manter-se fiel à sua decisão (por 
exemplo, pode ser que ela tenha pedido ajuda a um adulto fiável, ou ela pode ter-se 
mantido afastada de lugares frequentados por homens mais velhos, etc.)

•	 Peça aos outros dois grupos para fazerem de conta que já se passaram três anos e que a 
Thembi não conseguiu ser fiel à sua decisão de não manter relações sexuais por dinheiro 
ou em troca por prendas. Peça a esses dois grupos para fazerem uma lista das coisas que 
podem ter tornado demasiado difícil à Thembi ser fiel à sua decisão e que criem uma 
representação que mostre os desafios que a impediram de se manter fiel à sua decisão 
(por exemplo, pode ser que ela se tenha fartado de ser a única rapariga do seu grupo 
que não tinha roupas da moda  e um telefone celular, ou que a sua melhor amiga o 
tenha feito e, por isso, ela tenha acabado por fazer o mesmo, etc.)

•	
NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Esta sessão não pretende dizer que todas as decisões que sejam tomadas se devem 
manter para sempre inalteradas. Alterações na nossa vida ou informação nova podem 
levar-nos a decidir que o melhor para nós é tomar uma nova decisão. Pode aparecer 
melhor informação, caso em que devemos rever o nosso ponto de decisão (CLAP, 
CLAP) e utilizar as habilidades fortes de tomada de decisões.  

2. Discuta as seguintes questões com o grupo: 

•	 O que é que ajudou a Thembi a manter a decisão dela, três anos depois?
•	 Que desafios impediram a Thembi de manter a decisão dela, três anos depois?
•	 Que escolhas teve a Thembi ao longo do tempo? De que maneira é que ela pesou as 

consequências boas versus as consequências más de cada escolha?

3. Peça às participantes para pensarem numa ocasião da sua vida em que elas tenham tomado 
uma decisão e tenham sido capazes de se manterem fiéis a ela (por exemplo, comer vegetais, 
não gozar a irmã mais nova, fazer os trabalhos para casa, etc.). Pergunte-lhes:

•	 O que é que tornou difícil manterem-se fiéis à decisão?
•	 De que modo é que abordaram os desafios, de tal maneira que conseguiram manter-se 

fiéis à vossa decisão?

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   84 4/25/2011   1:51:51 PM



85

Sessão de Encerramento

10 minutos

1. Recorde ao grupo que é importante saber a diferença entre coisas de que se precisa e coisas 
que se quer – e só despender dinheiro nas coisas de que se precisa.

2. Recorde às participantes as habilidades fortes de tomada de decisões: 1) Parar e Pensar, 
Considerar as Consequências das decisões que se tomam e 3) Conhecer os Factos. 

A actividade prática para esta Sessão é:

Actividade prática da Sessão 14: 
Entre este momento e a próxima vez que o grupo se reúna: 

•	 Observem-se a vocês mesmas para verem se vocês se concentram nas coisas de 
que precisam ou nas coisas que querem. O que é que vos ajuda a centrarem-se nas 
vossas necessidades em vez de naquilo que vocês querem? 

Discuta a logística do próximo encontro:  
 
•	 QUANDO é a próxima sessão? 
•	 ONDE é a próxima sessão? 
•	 QUE tópico(s) será coberto?
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Sessão 15
Planear a Minha Meta

Resumo da Sessão
 

Com base nas lições aprendidas da sua participação neste programa, 
as participantes estabelecem uma meta pessoal. Elas irão fazer uma 
promessa. 

Ao terminar esta sessão, as participantes serão capazes de:
1. Descrever e fazer uso de um processo de planificação simples para 

estabelecerem uma meta.
2. Identificar os recursos disponíveis para as apoiar a alcançarem as suas 

metas pessoais.

1 hora e 45 minutos

• Quadro de parede/giz ou bloco gigante/marcadores
• Uma folha de papel e uma esferográfica/lápis para cada participante
• Formulários para o Pós-Teste

 

Actividade 1: Debata a Actividade Prática da Sessão 14

10 minutos

Proceda com a prática da última sessão pedindo às participantes que partilhem os resultados da 
actividade prática da Sessão 14.

RECAPITULE: Actividade prática da Sessão 14
•	 Observem-se a vocês mesmas para verem se vocês se concentram nas coisas de 

que precisam ou nas coisas que querem. O que é que vos ajuda a centrarem-se nas 
vossas necessidades em vez de naquilo que vocês querem? 

Descrição da Sessão:

Objectivos
da Aprendizagem:

Duração:

Materiais: 
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Actividade 2: Passos Até à Minha Meta

30 minutos

1. Peça às participantes para recordarem algumas das metas pessoais que foram discutidas nas 
sessões anteriores. 

2. Peça às participantes que pensem numa meta que gostariam de alcançar. Pode ser aquele em 
que pensaram na Sessão 1 ou outra qualquer.

3. Dê a cada rapariga uma folha de papel. Peça às participantes para escreverem ou desenharem 
a sua meta no lado direito da folha de papel. No lado esquerdo da folha, peça às participantes 
para escreverem o seu nome ou fazerem um desenho de si próprias.

4. Explique que, agora que cada rapariga tem uma meta, é tempo de discutir como alcançar essa meta.

5. Diga às participantes para desenharem uma estrada entre elas e a sua meta. Nessa estrada elas 
deverão escrever:

•	 Quem/Que recursos me ajudarão a alcançar a minha meta? Será mais fácil alcançar 
a minha meta com a ajuda de outrem, sejam pessoas, individualmente, grupos ou 
organizações. Quem são eles? Peça às participantes para pensarem quem são essas 
pessoas/instituições e escreverem ou desenharem a sua imagem na estrada entre elas e 
as respectivas metas.

•	 Quais os passos específicos que darei para alcançar a minha meta? Será mais fácil 
alcançar a minha meta se eu tiver planos e passos definidos para lá chegar. Peça às 
participantes que escrevam ou desenhem alguns desses passos na estrada entre elas e 
as respectivas metas. Pode ser melhor colocar os passos mais fáceis no início da estrada 
e os mais difíceis perto do fim dela.

6. Peça-lhes que apresentem os planos/desenhos delas ao grupo. 

Actividade 3: O Que É Que Pode Vir a Seguir?

20 minutos

1. Lembre às participantes a meta do Avante Raparigas! “Proporcionar uma experiências 
de aprendizagem divertida e segura em que as participantes podem ser equipadas com 
habilidades para a vida e com conhecimentos que as ajudem a manter uma vida feliz e 
saudável, a manterem-se/voltarem à escola e a sentirem-se habilitadas a protegerem-se a si 
mesmas do HIV/SIDA".

2. Pergunte se as raparigas gostariam de continuar com o programa. Peça ideias de coisas que 
elas gostariam de fazer, quer a título individual, quer como membros da comunidade, para 
expandirem a meta do Avante Raparigas!
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3. Escreva as ideias das participantes. Se precisar de ideias para dar início a uma chuva de ideias, 
veja a “Nota para o/a Moderador/a” abaixo.

NOTA PARA O/A MODERADO/A: 
Ideias para continuação:
•	 Reuniões/discussões mensais de jovens sobre os diferentes tópicos do Manual.
•	 Emparceirar as jovens com uma mentora adulta na comunidade.
•	 Financiar encenações/sátiras em que as raparigas encenem temas do Manual e 

eduquem os seus pares.
•	 Torneios desportivos.
•	 Mensagens educativas através da música.
•	 Clubes (de saúde) de raparigas.

Actividade 4: Pós Teste

10 minutos

Peça às participantes que completem o Pós-Teste do Programa de Capacitação Avante Raparigas! 
que se encontra no Instrumento 2.

Actividade 5: A Minha Promessa  

20 minutos

PASSO UM
Peça às participantes para formarem pares. Cada participante deve alistar três habilidades que 
adquiriu durante este programa, que ela espera usar no futuro. As participantes devem discutir as 
formas exactas através das quais pretendem utilizar estas habilidades.

PASSO DOIS
Explique às participantes que se chegou ao fim do programa. Peça às participantes que façam 
uma promessa verbal de usarem as habilidades que adquiriram. Se as participantes concordarem 
em fazê-lo, peça-lhes que repitam o seguinte, em grupo ou individualmente:

A nossa promessa como jovens
Eu,                                                                         , prometo usar os conhecimentos e as habilidades 
que adquiri neste programa para tomar decisões em relação à minha vida que me 
protejam a mim, à minha família e às minhas amigas de riscos e para manter o meu 
foco nas metas da minha vida.
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Instrumento 2. Pré/Pós Teste das Habilidades para a Vida para as Raparigas ao 
Nível da Comunidade, Avante Raparigas!

Instruções	para	o/a	moderador/a:	Aplique	este	teste	antes	da	primeira	sessão	e	de	novo	após	a	última	sessão.	Se	as	
participantes	tiverem	instrução:	Dê	um	formulário	a	cada	participante.	Leia	cada	uma	das	seguintes	afirmações	em	voz	
alta.	Em	resposta	a	cada	afirmação	peça	às	participantes	para	assinalarem	a	caixa	“Concordo”,	“Não	sei”	ou	“Discordo”.	
Se	as	participantes	não	tiverem	instrução:	utilize	apenas	um	formulário	para	as	respostas	do	grupo.	Leia	cada	uma	das	
afirmações	em	voz	alta.	Peça	às	participantes	para	taparem	os	olhos	e	votarem	na	resposta,	seja	“Concordo”,	“Não	sei”	
ou	“Discordo”,	levantando	a	mão.	Conte	as	respostas	e	registe-as	na	coluna	apropriada,	para	cada	uma	das	respostas

Local:                                                                    Idade:                              Data:                                          

Assinale:                       Pré Teste                   Pós Teste

1. Continuar na escola não tem nada a ver com o meu futuro.
  

2. Não há razão nenhuma para ter vergonha da puberdade.
   

3. A abstenção das relações sexuais é o único método 100% 
efectivo de prevenção da gravidez e de transmissão do HIV.

4. Comunicação assertiva (forte) é passar uma mensagem 
expressando honestamente os pensamentos/sentimentos.

5. As minhas decisões não afectam o meu futuro.
   

6. Eu faço tudo aquilo que as minhas amigas me pedem para 
fazer, independentemente do que eu sinta em relação a isso.
   

7. Para engravidar, o espermatozóide de um homem tem 
de fertilizar um óvulo no corpo de uma mulher.
   

8. Uma pessoa pode contrair o HIV partilhando um copo 
com uma pessoa infectada pelo HIV.
   

9. Uma rapariga que já tenha começado a menstruar pode 
engravidar logo da primeira vez que mantenha relações sexuais.
   

10. Não há qualquer risco em aceitar prendas ou dinheiro em 
troca por relações sexuais se a pessoa realmente quiser a 
prenda ou o dinheiro. 
   

11. Eu posso proteger-me do HIV/SIDA.
   

12. Eu tenho uma meta e tenho um plano para assegurar que 
eu consiga alcançar essa meta.
   

13. É possível falar com os adultos sobre os meus problemas.

DiscordoNão seiConcordo

GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   90 4/25/2011   1:51:52 PM



GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   91 4/25/2011   1:51:52 PM



GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.indd   92 4/25/2011   1:51:52 PM


	GoGirls_Chichewa-Approved.pdf
	GoGirls_PortugueseFINAL_Rev1.pdf



