
Querido Diário 

Introduza a atividade dizendo o quão importante e difícil é tomar uma decisão em começar ou continuar 

um relacionamento sexual. Divida a turma em cinco grupos e distri ua uma arta do Querido Diário  para 
cada grupo. Determine um período de tempo para os grupos discutirem e decidirem a resposta. Peça para 

um integrante de cada grupo ler a situação e para outro do mesmo grupo respondê-la. Faça isso com todos 

os grupos, use o gabarito para adicionar à discussão. Discutam as questões levantadas como uma turma. 

Conclua dizendo que valores pessoais e relacionamentos devem ser levados em consideração ao se decidir 

sobre relações sexuais. 

Gabarito (sugestões de tópicos para o professor introduzir na discussão, se necessário) 

Querido Diário 

Lu e eu estamos namorando faz quatro meses. Lu é muito legal e quer transar comigo, mas eu não tenho 

certeza. Como sei se estou pronto (a)? 

Sentimentos por Lu 

Valores Pessoais (culturais, religiosos, etc) 

Olhando para trás: você vai se sentir bem com esta decisão? 

Você está preparado (a) para lidar com prevenção de DSTs e gravidez? 

Querido Diário 

Eu fiz sexo pela primeira vez neste fim-de-semana. Gosto do(a) Jô, mas meio que me arrependi de ter 

transado. Não sei se quero continuar tendo relações sexuais. Mas agora que já transei, acho que não 

tem como voltar atrás. O que devo fazer? 

Só porque você disse sim uma vez não significa que você precisa dizer sim sempre 

Liberdade para dizer sim ou não 

Conversar com Jô sobre o que está sentindo 
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Estou namorando o(a) Ju há dez meses. Ele (a) me ameaça dizendo que vai terminar comigo se eu não 

transar com ele (a). Às vezes eu não tenho vontade de transar, tento conversar, mas ele(a) não me ouve. 

Tenho medo que ele(a) espalhe boatos sobre mim. O que devo fazer? 

Relações abusivas 

Liberdade para dizer sim ou não 

Importante pedir ajuda para amigo/familiar 

Pode ser que seja necessário terminar o relacionamento 

Querido Diário 



Cris e eu estamos juntos há um ano. Nós nos gostamos muito e passamos bastante tempo juntos. Nós 

ainda não fizemos sexo e nos sentimos bem com essa decisão, mas todo mundo assume que já 

transamos e faz piadas a respeito. Eu sinto muita pressão, parece que todo mundo está transando então 

talvez devêssemos também. O que devo fazer? 

Liberdade para dizer sim ou não 

Nem todo mundo está fazendo sexo, mesmo que pareça o contrário. 

Não é preciso fazer algo só porque todo mundo está fazendo 
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Meu namorado e eu nos damos muito bem. Queremos fazer sexo e de forma segura, mas temos muita 

vergonha de comprar camisinha. O que devo fazer? 

Comprar juntos 

Ir a um posto de saúde ou bar que distribua camisinhas de graça 

Pedir para outra pessoa comprar para você 

Reconsiderar fazer sexo se a timidez puder impedi-los de usar camisinha. 

 

Traduzido de Planned Parenthood Federation of Canada (2001) -  Beyond the Basics: A 

Sourcebook on Sexual and Reproductive Health Education. 

Blog aulanapratica.wordpress.com 
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certeza. Como sei se estou pronto (a)? 
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transamos e faz piadas a respeito. Eu sinto muita pressão, parece que todo mundo está transando então 
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Meu namorado e eu nos damos muito bem. Queremos fazer sexo e de forma segura, mas temos muita 

vergonha de comprar camisinha. O que devo fazer? 

 


