A BVSA monitora constantemente a evolução e os resultados dos projetos que você apoia. Esse
acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e um relatório final de
resultados.

Relatório Final
Centro de Estudos da Sexualidade Humana do Instituto Kaplan
Vale Sonhar – Prevenção de Gravidez na Adolescência em Sergipe

Atividades realizadas:
•
•
•
•
•

Evento de lançamento do projeto para a rede estadual de educação.
6 Cursos de capacitação da Metodologia Vale Sonhar de prevenção de gravidez na
adolescência.
Realização de capacitação de agentes de prevenção (professores de biologia e ciências)
pelos educadores (Multiplicadores).
2 Encontros de Supervisão Técnica.
Monitoramento e Relatórios de progresso.

Desafios:
✓
✓
✓
✓

Esse projeto viveu vários desafios, mas os principais foram:
Cada vez mais fica mais difícil planejar e executar o cronograma do projeto com a Secretaria
de Educação.
Os coordenadores multiplicarem a Metodologia Vale Sonhar para seus respectivos
professores, devido à falta de profissionais nas escolas.
A sobrecarga de atividades dos professores.
A falta de compromisso com o encaminhamento dos resultados.

Resultados Finais:
▪
▪
▪
▪

309 Multiplicadores da Metodologia Vale Sonhar (Técnicos das Diretorias de Ensino,
Coordenadores Pedagógicos e Professores).
173 Kits do Vale Sonhar foram entregues a Secretaria de Educação. Os kits foram
distribuídos durante as capacitações nas escolas.
Capacitação de Agentes de Prevenção: 4 professores capacitados (apenas 2 escolas
informaram os resultados).
Duas escolas enviaram os resultados das oficinas que contou com a participação 354 alunos.

Foi uma honra para o Instituto Kaplan
desenvolver esse trabalho tão maravilhoso que é o Vale
Sonhar em parceria com a BVSA. Graças a essa parceria,
todas as escolas de Ensino Médio do Estado de Sergipe,
tem uma metodologia de referência para trabalhar a
prevenção de Gravidez na Adolescência. ”
Maria Helena Vilela, Liderança do projeto

Período de Referência: janeiro a dezembro de 2017

