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Resumo 

Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o 
Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) da Secretaria da Educação do Estado 
do Paraná. O principal objetivo deste trabalho 
é sensibilizar a comunidade escolar a discutir a 
questão da sexualidade como parte integrante 
da vida, garantindo a diminuição do atual 
índice de gravidez precoce na escola, 
esclarecendo sobre a gravidez na 
adolescência, para que o jovem tenha uma 
vida saudável, prazerosa e com 
responsabilidade, longe das consequências de 
uma gravidez indesejada. Falar sobre sexo e 
sexualidade na escola, não é ainda tão comum 
e fácil, por extensão, também torna complexa a 
abordagem da gravidez na adolescência, que 
pressupõe ações integradas, exigindo 
articulações de diferentes setores sociais. De 
acordo com dados da Secretaria Municipal de 
Saúde de Paraíso do Norte em 2010, 19,1% 
dos bebês paranaenses nasceram de mães 
com até 19 anos de idade, e em 2011 dos 158 
partos realizados, 39 foram de adolescentes 
totalizando um índice de 24,68%. Mediante 
isso, é fundamental iniciar um diálogo sobre 
sexualidade no ambiente escolar, em especial 
sobre a gravidez na adolescência. A 
metodologia utilizada na aplicação do projeto 
será através de questionários, levantamento de 
dados, análise e produção de materiais 
elaborados pelos alunos. 

Palavra chave Sexualidade, Educação, Escola. 

Formato do Material Didático Unidade Didática Pedagógica 

Público Alvo Alunos do 9º ano 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 
SUPERINTENDENCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - DPPE 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR     -     CAMPUS DE 

PARANAVAÍ 
Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

UNIDADE DIDÀTICA PEDAGÓGICA 
 
 

 
 
 

TÍTULO:  
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA UMA 

INFORMAÇÃO EDUCATIVA. 
 
 
 

TEMA DE ESTUDO:  
SEXUALIDADE: UM ESTUDO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO CONTEXTO 

ESCOLAR. 

 
 
 
 
 

PROFESSORA PDE: ERONÍ MARTELLO CAMPANER 
 

ÁREA DO PDE: CIÊNCIAS  
 

NRE: Paranavaí 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAÍSO DO NORTE 
2012 



APRESENTAÇÃO 

 

          A Educação sexual precisa ser discutida como parte integrante da vida do ser 

humano, ir além de livros didáticos, propondo atividades práticas que poderão ser 

desenvolvidas no ambiente escolar, com estratégias que se encaixam no contexto 

pedagógico e sociocultural. O tema sexualidade desperta grande interesse dos 

alunos, principalmente no conteúdo que aborda o Sistema Reprodutor, por isso 

torna-se importante responder aos questionamentos espontâneos dos alunos de 

forma mais natural possível adotando uma postura de respeito às questões que 

surgirem tornando seu enfoque uma responsabilidade social da escola, uma vez que 

envolve emoções. 

Este projeto tem por finalidade a contínua necessidade de se desenvolver um 

trabalho com o objetivo de informar, esclarecer, formar e orientar os nossos alunos, 

considerando o alto índice de gravidez em meninas de 13 a 18 anos de idade. Com 

o trabalho de prevenção, conscientização e sensibilização da comunidade escolar, 

podemos estabelecer que o melhor método anticoncepcional seja a educação, uma 

vez que, a gravidez na adolescência, é um problema de ordem social e de saúde 

pública.  Como os jovens possuem projetos para o futuro, torna-se um fato 

preocupante a gravidez precoce que interrompe etapas importantes de sua vida, 

criando muitas vezes, situações de conflitos que marcam para o resto da vida. O 

trabalho de Educação Sexual implica a discussão de questões sociais, éticas e 

morais. Sendo assim, é comum indagarmos qual o melhor caminho para que os 

alunos tenham uma aprendizagem significativa, pois, a falta de informações,  

envolvendo a sexualidade humana, pode ser claramente sentida em nossa 

sociedade, em que a liberdade de expressão é exercida quase na sua totalidade e a 

sexualidade mostrada na televisão e em folhetins de forma fragmentada e 

frequentemente deturpada, podendo interferir muito nos pensamentos e atitudes dos 

jovens. Ainda hoje encontramos rapazes e moças totalmente desinformados em 

relação aos conhecimentos elementares sobre o funcionamento do corpo humano e 

aos métodos para evitar a gravidez.  

Sendo assim, esta Produção Didática – Pedagógica será desenvolvida para o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do 

Estado do Paraná terá como publico alvo alunos do  9º ano.  



UNIDADE DIDÁTICA 

 

SEXUALIDADE: UM ESTUDO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO CONTEXTO 

ESCOLAR. 

 

Nesta Unidade Didática pretendemos explorar o tema sexualidade, 

principalmente o conhecimento que os alunos possuem sobre a anticoncepção e a 

prevenção, considerando os altos índices de gravidez na adolescência que é um 

problema de ordem social e de saúde pública.  

Será realizado um levantamento de dados na comunidade escolar para 

estimular o conhecimento por meio de metodologias diferenciadas como a pesquisa, 

a utilização de jogos e dinâmicas de grupo para promover a integração, 

desenvolvendo a confiabilidade uns nos outros, a construção de painéis e textos 

elaborados pelos alunos para que os conteúdos sobre sexualidade sejam 

assimilados.  

Desenvolver a consciência de que a responsabilidade da gravidez precoce é 

de todos, pois, a gravidez na adolescência pode repercutir no abandono da escola e 

consequentemente diminuírem as oportunidades na obtenção de rendas das 

famílias. Serão organizados grupos de estudo para promover no adolescente um 

comportamento responsável no que se refere ao sexo seguro e ao adiamento da 

idade para a iniciação sexual. 

Falar sobre sexo e sexualidade na escola, apesar dos avanços 

experimentados dos últimos anos, não é ainda tão comum e fácil, por extensão, 

também torna complexa a abordagem da gravidez na adolescência, que pressupõe 

ações integradas, nunca isoladas, exigindo articulações conjuntas de diferentes 

setores sociais. Falar da sexualidade implica repensar preconceitos, quebrarem 

paradigmas e superar hipocrisias presentes há muito tempo em nossa sociedade, 

pois o silêncio, o preconceito ou a indiferença social são as maiores dificuldades no 

diálogo entre pais, responsáveis, professores e os adolescentes. Assim, embora 

seja um desafio comum a toda sociedade brasileira, o assunto encontra na escola, 

espaço privilegiado para a reflexão, pois a escola é o lugar para os primeiros 



encontros, primeiros namoros, primeiros amores. Se olharmos com intolerância para 

esse fato é perder a grande oportunidade de participar da formação dos jovens a 

partir de uma nova perspectiva (HEILBORN, 2008). 

A sexualidade humana está inserida como um dos temas mais inquietantes e 

quase sempre abordada de forma restrita no universo da prática pedagógica. No 

entanto é necessário esclarecer para a comunidade escolar a importância das 

instruções verbais e a necessidade de dar espaço aos questionamentos por parte 

dos adolescentes. Sabemos que estudos demonstram que o tempo e o espaço 

extras despendidos para o atendimento às dúvidas dos adolescentes resultam em 

encontrarem os melhores métodos anticoncepcionais e, consequentemente menores 

porcentagens de gravidez na adolescência.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA estabelece para o adolescente 

em seu Art.7 o seguinte: 

- Direito à Vida e à Saúde 

 

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência (ECA, 1988). 

A sexualidade não se restringe somente ao ato sexual e falar desse tema é 

falar da própria vida. “Ela é o aspecto central de nossa personalidade, por meio da 

qual nos relacionamos com os outros, conseguimos amar, ter prazer e procriar” 

(COSTA, 1994). Diferente da atividade sexual animal, a sexualidade é compreendida 

como resposta a um instinto como uma característica humana, que envolve além do 

corpo, a história, os costumes, as relações afetivas e a cultura, sendo construída 

desde o nascimento até a morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Vivemos em uma sociedade em que as descobertas científicas e tecnológicas 

favorecem uma riqueza de experiências, além de inúmeras possibilidades de 

mobilidade social e relacionamentos e nós sabemos que a mídia tem uma influência 

determinante nessas questões. O respeito à liberdade, autonomia e discussão sobre 

a intimidade sexual devem estar presentes em todo trabalho educativo.   



Constata-se que os índices de gravidez na adolescência são bastante 

significativos no Brasil, sendo uma fase de transição entre a infância e a idade 

adulta, o desenvolvimento da sexualidade é de fundamental importância para o 

crescimento do indivíduo em direção à sua identidade adulta, determinando sua 

autoestima, relações afetivas e inserção na estrutura social. O início da atividade 

sexual está relacionado ao contexto familiar, adolescentes que iniciam a vida sexual 

precocemente e engravidam, na maioria das vezes, tem o mesmo histórico dos pais.  

A queda dos comportamentos conservadores, a liberdade idealizada, o hábito 

de “ficar” em encontros eventuais, a não utilização de métodos contraceptivos. 

Embora haja distribuição gratuita pelos órgãos de saúde públicos, seja por 

desconhecimento ou por tentativa de esconder dos pais a vida sexual ativa, fazem 

com que a cada dia a atividade sexual infantil e juvenil cresça e consequentemente 

haja um aumento do número de gravidez na adolescência (BRASIL ESCOLA, 2008).  

Segundo Demenstein (2005, p. 12), 26% das jovens 
no Brasil engravidam antes de completar 20 anos de 
idade. Ainda de acordo com esse autor, traduzindo 
esse percentual, “todos os anos, um milhão de 
brasileiras muito jovens, a imensa maioria delas 
pobres, tornam-se mães ainda mais vulneráveis para 
continuar os estudos e educar os filhos”. 

Dados do Ministério da Saúde revelam que apesar da maior liberdade de 

propaganda e informações sobre o assunto, uma boa porcentagem dos 

adolescentes brasileiros inicia a vida sexual sem nenhum método contraceptivo 

(PORTAL DO PSICÓLOGO, 2003). 

Pensar em sexualidade na escola implica repensar conceitos e pré-conceitos, 

para o estabelecimento de uma educação sexual que visa ao mesmo tempo o 

respeito à livre orientação sexual com relações igualitárias para que os 

conhecimentos científicos acerca deste assunto possam ser difundidos com domínio 

e propriedade. Não é uma escolha neutra, e sim fundamentada numa postura 

pedagógica que compreende uma visão de mundo, de sociedade, de sujeito 

histórico, de prática social, de cultura, de linguagem de educação. 

A escola, que tem por função social contribuir para uma visão positiva da 

sexualidade, assim como aumentar a consciência das responsabilidades, mas, ainda 



apresenta inúmeras dificuldades em trabalhar a temática da sexualidade, em todos 

os aspectos.  

 

[...] as escolas – que, supostamente, deve ser um local para o 
conhecimento – são, no tocante à sexualidade, um local de 
ocultamento. [...] O lugar do conhecimento mantém-se, com 
relação à sexualidade, como o lugar do conhecimento e da 
ignorância (LOURO, 2010, p.30). 
 

Segundo Vygotsky (1991) o aprendizado que o aluno traz com ele não é 

sistematizado, como o aprendizado escolar. Neste, se tem por objetivo a 

aprendizagem do conhecimento científico e produz algo fundamentalmente novo no 

desenvolvimento do aluno. Ainda conforme sua concepção, a mente humana cria 

estruturas cognitivas necessárias à compreensão de um determinado conceito 

trabalhado no processo ensino-aprendizagem. As estruturas cognitivas dependem 

desse processo para evoluírem e somente serão construídas à medida que novos 

conceitos forem trabalhados. Esse processo propicia a internalização dos conceitos 

e sua reconstrução na mente do estudante. 

 
Um conceito é: 

                              
                              

[...] mais do que a soma de certas conexões associativas 
formadas pela memória, é mais do que um simples hábito 
mental; é um ato real e complexo de pensamento que não pode 
ser ensinado por meio de treinamento, só podendo ser 
realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança 
já tiver atingindo o nível necessário (VYGOTSKY, 1991, p.71). 

 

Atualmente, o jovem está em contato direto com uma enorme quantidade de 

informações inclusive sobre o sexo. É só acessar a televisão ou a internet e, 

rapidamente, recebem os variados estímulos e explicações direcionadas ao 

conhecimento da área sexual. Estas informações, porém, por si só não bastam. Os 

jovens querem entender discutir, trocar ideias e compreender o que se passa com 

eles. Desejam encontrar na escola e na família um espaço aberto, onde estes 

assuntos sejam tratados sob a iluminação do afetivo e envolvidos no acolhimento de 

seus sentimentos, emoções e valores (FRISON, 2002). 



          A sexualidade envolve, além do nosso corpo, nossa história, nossos 

costumes, nossas relações afetivas e nossa cultura, sendo construída desde o 

nascimento até a morte (BRASIL, 2006).  

        Gandra et.al (2002, p. 21) ainda argumentam: 

 

Os pais são os primeiros no ato de educar sexualmente seus 

filhos, apesar de não se darem conta desse papel. [...] É no 

ambiente familiar, que a criança recebe com maior intensidade 

informações e estímulos, permitindo a construção e a 

expressão de sua sexualidade. 

 

O diálogo sobre sexualidade entre pais e filhos está se tornando restrito. Essa 

dificuldade ocorre na maioria das vezes pelas diferenças geracionais, pois muitos 

pais de adolescentes foram educados num ambiente de repressão às manifestações 

sexuais e também pela desculpa do “corre-corre” do cotidiano, esquecendo-se que o 

que realmente importa não é o tempo que ficam com seus filhos, mas a qualidade 

desse tempo. Como reflexo, segundo Lopes (2008), a mídia ocupa esse espaço que 

a família e a escola deixam vago e, na maioria das vezes, as informações que 

transmitem são enganosas, pois veiculam o sexo com pouquíssimas referências 

sobre a contracepção e doenças sexualmente transmissíveis. 

O professor de Ciências, responsável pela mediação entre o conhecimento 

científico escolar representado por conceitos e modelos e as concepções 

alternativas dos estudantes, deve lançar mão de encaminhamentos metodológicos 

que utilizem recursos diversos, planejados com antecedência, para assegurar a 

interatividade no processo ensino-aprendizagem e a construção de conceitos de 

forma significativa pelos estudantes (SEED, 2008). 

Na visão de Figueiró (2004) os professores têm que conceber a educação 

sexual como um caminho para preparar o educando para viver a sexualidade de 

forma positiva, saudável e feliz e, sobretudo, para formá-lo como cidadão 

consciente, crítico e engajado nas transformações de todas as questões sociais, 

ligadas direta ou indiretamente à sexualidade.  

Segundo Santos & Carvalho (2005) a gravidez na adolescência é um tema 



bastante debatido por vários autores. Tomando como referência o olhar de Ubirrarri 

(2003) sobre a adolescência, isto é, que esse seria um período de conquistas e 

projetos, movido pela emergência do novo, no qual o jovem busca concretizar os 

ideais que aspira. Mediante isso, é fundamental se iniciar um diálogo sobre 

sexualidade no ambiente escolar, em especial sobre gravidez na adolescência, que 

destaque a importância da formação cultural, aliada aos interesses e expectativas 

dos adolescentes.  

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde do nosso Município 

em 2010, 19,1% dos bebês paranaenses nasceram de mães com até 19 anos de 

idade, e em 2011 dos 158 partos feitos em Paraíso do Norte 39 foram de 

adolescentes totalizando um índice de 24,68%. 

Diante desse fato, não se pode deixar de apontar a importância da sociedade, 

da família, dos profissionais da saúde e das políticas sociais propiciarem meios para 

que os adolescentes possam sentir-se mais seguros e valorizados, encontrando 

possibilidades de vislumbrar seus sonhos e desejos. Adotando a compreensão da 

adolescência como o faz Carvajal (2001), ou seja, entendendo que, na adolescência, 

o ser humano necessita de um ambiente que o proteja e lhe mostre o caminho, é 

possível, quem sabe, que as pessoas (sociedade, família, profissionais) sejam mais 

“continentes” com os adolescentes, e dessa forma, possam contribuir no 

fortalecimento da capacidade de auto-continência, dos jovens para construir a vida. 

Mediante um trabalho de orientação sexual sistemático, o ambiente escolar é 

o local ideal para se discutir questões sobre a sexualidade a fim de despertar nos 

adolescentes a responsabilidade por suas escolhas sexuais bem como a prevenção 

de gravidez precoce e DSTs. Isso visando uma vida plena e saudável, ajudando a 

juventude a se sentir sexualmente madura para fazer escolhas motivadas por 

carinho e amor pela outra pessoa, livres de culpas, angústias, respeitando a sua 

subjetividade. 

Portanto esta proposta de trabalho poderá nos auxiliar em nossa prática 

pedagógica, a fim de que possamos pensá-la a partir de uma perspectiva da 

discussão e estudo da sexualidade e gravidez na adolescência por meio de um 

trabalho cooperativo, lúdico e prazeroso. 

 



Ao final deste trabalho esperamos que os adolescentes compreendam 

através das discussões sobre a prevenção, conscientização e sensibilização da 

comunidade escolar, concluindo que o melhor método anticoncepcional é a 

educação, uma vez que, a gravidez na adolescência, é um problema de ordem 

social e de saúde pública.  Como os jovens possuem projetos para o futuro, torna-se 

um fato preocupante a gravidez precoce que interrompe etapas importantes de sua 

vida, criando muitas vezes, situações de conflitos que marcam para o resto da vida.  

Diante dessas indagações, será desenvolvido com os alunos do 9º ano do 

Colégio Estadual Paraíso do Norte EFMP a presente produção didática. 

Investigação para verificar o conhecimento sobre a sexualidade 

 

Aplicação do Questionário: Um giro pelo mundo adolescente      

 

1ª Atividade:  

Objetivos: Verificar o comportamento, conceitos e preconceitos dos alunos;      

Incentivar os debates para as aulas seguintes. 

Fonte: Adaptação de Gandra et. al.,2002.  

                            

1 – Você é acostumado a conversar assuntos relacionados ao sexo com quem?   

(     ) pai   (     )  mãe      (      )  amigos          (      ) professor  

 

2 – Virgindade para você é? 

(     ) aspecto físico     (     ) opção    (     ) tabu       (     )realidade 

 

3 – Qual o significado da relação sexual para você? 

(      ) ato de amor     (      ) meio de reproduzir  (     ) ato proibido (     ) ato de prazer 

 

4 - Quem deve prevenir contra a gravidez e as DSTs?  

(      ) o homem   (     ) a mulher    (     )  ambos   (   ) nenhum   

 

5 – Você acredita em amor à primeira vista? 

(      ) sim          (     ) não       (     ) talvez 



6 – Quem você acha que deve ter a iniciativa na relação sexual? 

(     ) o homem         (     ) a mulher       (     ) não há diferença 

 

7 – Como você define sexualidade? 

(     ) funcionamento do pênis e da vagina        (     ) não sei 

(     ) afeto, carícias, entrosamento, comunicação       (      ) outros 

 

8 – Você valoriza o seu corpo? 

(     ) sim            (     ) não             (     ) talvez 

 

9 – Os adolescentes estão preparados para o exercício da sexualidade? 

(     ) sim            (     ) não             (     ) talvez 

 

10 – Há diferença entre sexo e sexualidade? 

(     ) sim            (     ) não             (     ) talvez   (     ) não sei 

 

11 – A masturbação pode acarretar problemas de saúde para quem a pratica?  

(     ) sim            (     ) não             (     ) talvez   (     ) não sei 

 

12 – Você acredita que dar um sentido à vida é elaborar um projeto para ela? 

(     ) sim            (     ) não             (     ) talvez   (     ) não sei 

 

13 – O único método que protege contra o HIV e previne a gravidez é o 

preservativo? 

(     ) sim            (     ) não             (     ) talvez   (     ) não sei 

 

14 – Você está preparado para ser pai ou mãe? 

(     ) sim            (     ) não             (     ) talvez   (     ) não sei 

 

15 – Quais são os métodos contraceptivos que você conhece? 

R: _________________________________________________________________ 

 

 

 



2ª Atividade: Dinâmica - Você valoriza suas opções 

Objetivos: Avaliar os efeitos da pressão do grupo com relação à sexualidade. 

Refletir sobre as implicações da atividade sexual na adolescência. 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 1997. p.40.  

 

Material: 

Papel metro, pilot, revistas, cola, tesoura e sucata variada. 

 

Desenvolvimento: 

- Dividir a turma em grupos 

- Dois grupos montam o painel intitulado “Razões para ter relações sexuais” e os 

outros dois, o painel “Razões para não se ter relações sexuais”. 

- Estimular os grupos a enfeitar os painéis utilizando os materiais disponíveis. 

- Quando os painéis estiverem prontos, prendê-los em lugar visível, pedindo que 

cada grupo defenda suas razões em relação aos temas propostos. 

- A partir das razões apresentadas pelos grupos, explorar os seguintes pontos: 

 

1 – Os adolescentes sofrem pressões para terem relações sexuais? De quem? Por 

quê? 

2 – Os adolescentes sofrem pressões para não terem relações sexuais? De quem? 

Por quê? 

3 – Qual a sua opinião sobre esses tipos de pressão? 

4 – Você já se sentiu pressionado (a)? Por quem? E qual foi a sua atitude? 

5 – O que uma pessoa precisa saber para manter relações sexuais de modo 

responsável? 

Para debater: 

O que é importante para você decidir ter ou não ter relações sexuais? Por quê? 

Esse é um trabalho que não se esgota em si mesmo, deve fazer parte de um bloco 

de atividades que tratam da sexualidade, pois levanta uma série de 

questionamentos e reflexões sobre ter ou não ter relações sexuais. Exige que 

pontuemos a questão das pressões sociais, responsabilidade e uso de 

preservativos. Concluindo que o sexo faz parte da vida das pessoas, mas exige 

cuidados e compromissos com ele mesmo e com os outros. É fundamental deixar 



claro no grupo que cada pessoa tem o direito de, e só a ela cabe, decidir seu 

momento de ter relações sexuais. Deve-se evitar sempre um julgamento pessoal e 

valorativo dos comportamentos, principalmente relativos à sexualidade. Neste tema 

as questões não podem ser fechadas. Elas devem estimular a reflexão e a 

expressão de sentimentos e ideias. 

 

1º Momento 

 

O Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino  

 

Estudaremos o Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino para que 

possamos compreender sua anatomia e fisiologia, objetivando uma boa higiene, 

prevenção e cuidados através de vídeos e cartazes.   

 

Aparelho Reprodutor Masculino  

 

 

Figura 01.  Aparelho Reprodutor Masculino (perfil e porção anterior).  

Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br  

 

 A anatomia Masculina: 

Órgãos externos do Aparelho Reprodutor Masculino  

Pênis – O pênis e formado internamente por três cilindros. Dois desses cilindros tem 

o nome de “corpo cavernoso”, e o terceiro se chama “corpo esponjoso”. O corpo 

cavernoso contém a uretra, canal que transporta o sêmen ou a urina. O corpo 

cavernoso é composto por pequenas “cavernas” que retêm o sangue. Quando o 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/


homem fica excitado, essas cavernas se enchem de sangue, que aumentam o 

tamanho do pênis e provocam a ereção. O pênis é órgão de copulação masculina.    

Glande do Pênis – É a extremidade do pênis, onde a pele é macia e a sensibilidade 

maior.    

Escroto – É como um saco que guarda os testículos. Os testículos são duas bolas 

que ficam dentro do escroto. Os testículos fabricam hormônios e os  

espermatozoides, que são a contribuição do homem para fazer um bebê. Uma das 

funções do escroto é manter a temperatura ideal para os testículos poderem 

funcionar. Para viver os espermatozoides precisam de uma temperatura mais fria do 

que a do corpo. Com tempo quente, o escroto fica mais baixo e solto. No frio, ele se 

encolhe automaticamente para aproveitar o calor do corpo. 

Prepúcio – É a pele que cobre a ponta do pênis. Essa pele que precisa ser puxada 

para traz, no banho, para não deixar acumular uma secreção que pode provocar 

irritação, infecção e mau cheiro.  

 

Órgãos internos do Aparelho Reprodutor Masculino  

 

Testículos – São as glândulas sexuais masculinas, também chamadas de gônadas. 

Eles têm forma de ovos e contém dois tipos de célula, as quais exercem duas 

funções:  

1º - A produção do esperma. 

2º - A produção de um grupo de hormônios chamados andrógenos, entre os quais se 

inclui a testosterona, responsável pelas características secundárias masculinas: 

(pelos músculos, voz). 

Uretra – É um canal por onde sai tanto urina e o esperma.        

Epidídimo – É um tubo enovelado onde os espermatozoides ficam armazenados. 

Os espermatozoides vão sendo fabricados pelos testículos e amadurecem no 

epidídimo, até serem expelidos através da ejaculação. 

Vesícula Seminal – Sua principal é contribuir é contribuir com fluidos por onde o 

espermatozoide consegue nadar.   

Canal Deferente – São canais que transportam o esperma desde os testículos para 

a parte inferior do corpo, onde se juntam com a vesícula seminal, formando o canal 

ejaculatório. 



Próstata – É um pouco do que uma jabuticaba grande, formada por fibras 

musculares e tecido glandular. Suas secreções formam parte do fluido seminal e dão 

o seu odor peculiar. A próstata é pequena quando uma pessoa nasce, cresce 

rapidamente na puberdade e encolhe na velhice.  

Aparelho Reprodutor Feminino 

      

 
Figura 02. Aparelho Reprodutor Feminino. (perfil e porção anterior).  
Fonte: http://www.g- <http://www.ostomiaostobag.com.br/2009/12/doencas- sexuais.html>  

                                                                                                                                                                                             
 
Órgãos Internos do Aparelho Reprodutor Feminino  

 

Clitóris – É um órgão muito pequeno, mas de grande importância ele é o 

responsável pelo prazer sexual da mulher. Corresponde ao pênis no homem. 

Útero – É o lugar onde o feto se desenvolve durante a gravidez. No final da 

gravidez, com feto totalmente desenvolvido, o útero mede aproximadamente 27 a 30 

cm de comprimento. Quando a mulher não está grávida, esse órgão tem o tamanho 

de um punho fechado.  

Trompas – As trompas são duas, e saem de cada um dos lados do útero. Quando 

chegam ao ovário, elas se abrem em forma de dedos. 

Ovários – São dois: um do lado esquerdo e outro do lado direito do seu ventre. Os 

ovários são locais onde os óvulos estão armazenados e se desenvolvem.  Produzem 

os óvulos e os hormônios sexuais da mulher. 

Vagina – É um canal localizado entre a uretra e o ânus. É um tubo, formado por 

uma série de músculos, que liga a vulva, na parte externa, com o útero. A vagina é 



elástica, podendo contrair e expandir-se. Sua capacidade de adaptação é enorme: 

por isto, o tamanho do pênis não tem importância para o funcionamento sexual.  

 

Órgãos Internos do Aparelho Reprodutor e Feminino 

 

Vagina – É a passagem que vai da vulva até o colo do útero, tem aproximadamente 

7 a 10 cm de comprimento, na mulher adulta. 

Vulva – É a parte externa da vagina.  

Grandes Lábios – Começam no Monte de Vênus e vão até o períneo. Compõem a 

parte a parte mais externa da vulva, e na mulher adulta são recobertos por pelos.      

Pequenos Lábios – Os pequenos lábios são finos e não tem pelos. Quando ocorre 

a excitação eles crescem de tamanho e durante a penetração do pênis na vagina 

eles friccionam o clitóris.  

Puberdade  

A puberdade é caracterizada por profundas mudanças no organismo 

feminino e masculino com o aparecimento das características secundárias tais 

como: aparecimento de pelos nas axilas e região pubiana, nas meninas alarga o 

quadril e aumenta o tamanho das glândulas mamárias, nos meninos a voz fica 

grossa e aparecem pelos na face. 

Na adolescência (onde ocorre a puberdade) começa o ciclo menstrual nas 

meninas menarca e a produção de óvulos.    

 

 
 

Figura 03. Transformação no menino. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/sexualidade/puberdade.htm  

http://www.brasilescola.com/sexualidade/puberdade.htm


 

 

 
Figura 04 – Transformação na menina 
 
Fonte:  http://marcelodurans.blog.com  

 
Fecundação  
 

 

Figura 05 – A fecundação 
 

Fonte: WWW.sobiologia.com.br  

  
Fecundação é o momento do encontro entre o óvulo e o espermatozoide 

surgindo assim um embrião ou zigoto.   

 

Gestação  

 

E o tempo de desenvolvimento do embrião no útero desde a concepção até 

o nascimento. Quando a gravidez acontece muito cedo traz muitas mudanças no dia 

a dia da adolescente tais como: afasta-se do estudo, fica longe dos amigos, perde a 

liberdade, e com isso sua adolescência fica comprometida e ela passa a ter 

responsabilidade de adulto ainda sendo quase uma criança. 

http://marcelodurans.blog.com/
http://www.sobiologia.com.br/


Quase que sempre quando acontece isso a adolescente fica só, pois o pai 

de seu filho não assume a responsabilidade e quando quer assumir os familiares 

interferem. 

A gestação é uma fase que traz alterações profundas no corpo da mulher e 

quando é muito jovem pode causar traumas profundos nela, pois ainda não tem 

maturidade suficiente para aceitar a nova condição.  Por isso que se deve planejada 

para que tudo aconteçam com a maior naturalidade e com isso proporcione alegria e 

muito amor. 

    

1º mês de gravidez.                         2º mês de gravidez                   3º mês de gravidez 

 

 

4º mês de gravidez                    5º mês de gravidez                         6º mês de gravidez 

 



      

7º mês de gravidez                             8º mês de gravidez                       9º mês de gravidez 

Figura 6 - Fases da Gestação 
Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br 

 
Parto  
 
Parto Normal – É o parto via vagina.  

 
 
Figura 07 – Parto normal 
Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br 

 
Parto de Cesariana – É feita através de uma cirurgia quando o bebê não consegue 
nascer normalmente.  
 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/
http://www.portalsaofrancisco.com.br/


              
Figura 08: Parto de Cesariana 
Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br 

 

3ª Atividade: Jogo da Verdade: Sexualidade 

Objetivos: Envolver os alunos no estudo da gravidez na adolescência e dos métodos 

contraceptivos, associando esse estudo às medidas de prevenção. 

Fonte: Gandra et. al.,2002. 

 

Material: 39 cartas de baralho 

 

Garrafa de refrigerante PET 

 

Como jogar: 

 

Alunos assentados em círculo. Colocar sobre a mesa a garrafa e as cartas 

previamente embaralhadas. As cartas devem estar com as perguntas viradas para 

baixo. Girar a garrafa. 

 

A garrafa ao parar, indicará com seu bico o aluno que vai retirar a carta de cima para 

ser respondida. O aluno deverá ler a pergunta e respondê-la em voz alta. 

Para efeito de contagem final, toda vez que o jogador errar a resposta ou não 

responder, a carta deverá voltar para a mesa. Caso o participante erre ou não 

responda à pergunta, deverá pagar uma prenda estipulada pelo grupo. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/


O vencedor será o aluno que acumular o maior número de cartas. A cada resposta 

do aluno (sim) ou (não) o professor fará o comentário com as explicações 

necessárias de cada sentença. 

 

1) Na perda da virgindade feminina, sempre há sangramento. 

(      ) sim           (      ) não 

2) O uso do preservativo nas relações sexuais é de responsabilidade do homem. 

(      ) sim           (      ) não 

3) Os espermatozoides são produzidos nos testículos. 

(      ) sim           (      ) não 

4) A primeira relação sexual feminina engravida. 

(      ) sim           (      ) não 

5) A fecundação ocorre no útero. 

(      ) sim           (      ) não 

6) O ciclo menstrual corresponde aos dias do mês em que a garota menstrua. 

(      ) sim           (      ) não 

 7) Durante a menstruação pode-se relacionar sexualmente, pois não ocorre o risco 

de gravidez. 

(      ) sim           (      ) não 

 8) O parto realizado através de cesárea é o mais saudável. 

(      ) sim           (      ) não 

 9) As primeiras gotas de esperma que saem do pênis levam à gravidez. 

(      ) sim           (      ) não 

10) A ovulação consiste na eliminação do óvulo pela tuba uterina. 

(      ) sim           (      ) não 

11) A mulher, quando está menstruada, não pode lavar os cabelos. 

(      ) sim           (      ) não 

 12) O período fértil corresponde aos dias do mês com maior probabilidade de 

ocorrer gravidez. 



(      ) sim           (      ) não 

13) O encontro do óvulo e do espermatozoide é chamado de fecundação. 

(      ) sim           (      ) não 

14) O óvulo fica vivo na tuba uterina por cerca de 48 horas. 

(      ) sim           (      ) não 

15) O espermatozoide pode sobreviver por até 72 horas no interior do corpo da 

mulher. 

(      ) sim           (      ) não 

16) Uma gravidez dura aproximadamente nove meses. 

(      ) sim           (      ) não 

17) A menstruação consiste na eliminação do óvulo. 

(      ) sim           (      ) não 

18) As mulheres podem fazer o uso de álcool e fumo durante a gravidez. 

(      ) sim           (      ) não 

19) A primeira menstruação é chamada de menarca. 

(      ) sim           (      ) não 

20) A menopausa só ocorre com as mulheres. 

(      ) sim           (      ) não 

21) O homem, ao contrário da mulher, pode reproduzir por toda a vida. 

(      ) sim           (      ) não 

22) É importante a mulher realizar todos os meses o autoexame dos seios para 

prevenir o câncer de mama. 

(      ) sim           (      ) não 

23) Os hormônios masculinos são o estrógeno e a progesterona. 

(      ) sim           (      ) não 

24) Em caso de assédio sexual o melhor é se calar. 

(      ) sim           (      ) não 

25) A semenarca consiste na última ejaculação. 



(      ) sim           (      ) não 

26) A operação de fimose consiste na remoção de um segmento do prepúcio. 

(      ) sim           (      ) não 

27) A célula reprodutora masculina é o óvulo. 

(      ) sim           (      ) não 

 

4ª Atividade: Apresentação do filme JUNO.  

 

Diretor: Jason Reitman 
Elenco: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Olivia Thirlby, J.K. 
Simmons, Allison Janney, Rainn Wilson, Lucas MacFadden. 
Produção: John Malkovich, Lianne Halfon, Mason Novick, Russell Smith 
Roteiro: Diablo Cody 
Fotografia: Eric Steelberg 
Trilha Sonora: Matt Messina. Duração: 92 min. Ano: 2007. País: EUA 
Gênero: Comédia Dramática. Distribuidora: Paris Filmes. Classificação: 10 anos 

Objetivos: Assistir ao filme Juno, sobre gravidez na adolescência, analisando 

criticamente as situações apresentadas, promovendo a discussão entre os alunos e 

estimular a reflexão sobre o tema.  

O filme retrata a história de uma adolescente segura e descontraída com 

resposta para tudo e para todos. Juno não tem problema de atitude; tem atitude até 

demais. Para sobreviver a mais uma tarde de aborrecimento, ela decide fazer sexo 

com um inseguro colega de escola. Confrontada com uma gravidez indesejada, ela 

e sua melhor amiga traçam um plano para encontrar os pais perfeitos para o bebê 

que ainda vai nascer. Mas à medida que a barriga vai crescendo e que Juno vai 

convivendo com os futuros pais da criança, começa a perceber que, afinal, não tem 

resposta para tudo e que a vida ainda lhe pode reservar algumas surpresas. 

 

5ª Atividade: Dinâmica - Gravidez não Planejada 

Objetivos: Propiciar aos participantes a oportunidade de vivenciarem a situação de 

uma gravidez não planejada na adolescência, suas implicações, responsabilidades, 

alegrias e angústias. 

Fonte: Siegel et. al., 2009. 

 
 



Trabalho do Grupo: 25 a 40 alunos 

Material Utilizado: Papéis a serem distribuídos para subgrupos, com frases 

indicando situações a serem dramatizadas. 

Processo: O professor dividirá a turma em 4 subgrupos, cada um receberá uma 

folha de papel com a frase que indica o tema ou situação a ser dramatizada. Cada 

subgrupo terá 20 minutos para a discussão do tema que lhe coube, após o que o 

subgrupo ou um de seus integrantes dramatizará a situação para o grupo todo. 

Temas para a dramatização: 

1) Uma adolescente grávida que vai dar a notícia a seu namorado. 

2) Um casal de adolescentes em que a jovem está grávida e quer ter o filho, mas o 

jovem quer que ela faça o aborto. 

3) Um casal de adolescentes em que a jovem está grávida e pretende fazer o 

aborto, mas o jovem quer que ela tenha o filho. 

4) Um casal de adolescentes que busca os pais para contar-lhes sobre a gravidez 

da jovem. 

 

Fechamento: 

Após a apresentação de todos os subgrupos, o professor deverá fazer as 

observações necessárias acerca do trabalho, explorando também as sensações 

experimentadas pelos membros envolvidos na vivência. As questões relativas à 

paternidade e maternidade devem ser bastante discutidas, bem como as 

implicações que a gravidez na adolescência pode suscitar. Finalmente, cada um dos 

participantes deve ser incitado a prestar um depoimento sobre como se sentiu 

interpretando o papel que lhe coube. 

2º Momento 

Métodos Contraceptivos 

 

Todos os métodos contraceptivos são recursos para impedir a fertilização 

do óvulo pelo espermatozóide. Existem diversos métodos conhecidos, mas nenhum 

deles é ideal, por isso o método precisa ser escolhido de acordo com as 

características e a fase da vida da pessoa ou do casal. 



Recomenda-se que adolescentes de ambos os sexos procurem os serviços 

de saúde antes de começarem a ter relações sexuais, para obter auxílio e apoio na 

escolha e no acompanhamento do uso de métodos contraceptivos. O acesso a eles 

é parte dos direitos sexuais e reprodutivos de todos os cidadãos. 

 

Métodos Naturais 

 

Tabelinha: Requer abstinência de relação sexual durante o período mais provável 

da ovulação da mulher. Para saber o dia da ovulação o primeiro passo é determinar 

o ciclo menstrual. Para isto é necessário anotar de 8 a 12 meses os dias da 

menstruação. O ciclo menstrual pode variar de 28 em 28 dias, 30 em 30 dias etc. 

Temperatura Basal: Neste método a mulher anota a sua temperatura vaginal, oral, 

axilar, ou anal, sempre do mesmo lugar, toda manhã, antes de se mexer ou levantar 

da cama, durante vários meses. Quando a mulher estiver no período fértil a 

temperatura aumentará em média três graus.   

Muco Cervical ou método de Billings: Este método é baseado no fato de que 

pouco antes da ovulação a maioria das mulheres apresenta mudanças no muco 

vaginal através de uma substância viscosa parecida com clara de ovo, localizado na 

abertura do útero (cérvix). A presença desse muco indica que está no período fértil.  

Coito interrompido: Consiste na retirada do pênis da vagina antes de o homem 

ejacular. Este método apesar de usado está longe de ser eficiente. 

Métodos Artificiais 

Pílula: É o método mais seguro de anticoncepção, para que seja eficiente deve-se 

consultar um médico, onde será recomendada a pílula mais adequada para cada 

organismo, levando em conta alguns fatores.  

 

Figura 09 – Pílula 

Fonte: http//pt.wikipedia.org 



Diu (dispositivo intrauterino): Este dispositivo impede que o espermatozoide 

chegue até o óvulo ou que o ovo se aloje nas paredes do útero impedindo assim a 

implantação do ovulo fertilizado. Só um ginecologista pode colocar e tirar.  

     

Figura 10 – DIU.  Fonte: http://www.drcarlos.med.br 

Diafragma: É um pequeno disco de borracha que deve ser colocado na parte mais 

profunda da vagina, onde esta encontra a entrada do útero. Só um médico, que 

tirará a medida do seu diafragma  - eles vêm em tamanhos diferentes.  

 

Figura 11 – Diafragma. Fonte: htp//pt.wikipedia.org 

 

Camisinha: O único método anticoncepção utilizado pelo homem, é uma luva feita 

de borracha que é colocada no pênis ereto e serve para qualquer tamanho de pênis.  

Hoje em dia existe a camisinha feminina, ela serve tanto para evitar a gravidez como 

as doenças sexualmente transmissíveis, para que os jovens exerçam sua 

sexualidade.  

http://www.drcarlos.med.br/artigo_020.html


         

Figura 12 – Camisinha. Fonte: htp//pt.wikipedia.org 

 

Espermicidas Vaginais: Os cremes e geleias funcionam da mesma maneira, 

matando os espermatozoides, por isso são chamados espermicidas. Eles não 

prejudicam as células do corpo.   

 

Vasectomia: Consiste em duas minúsculas incisões no escroto. Cortando-se os 

canais deferentes e fechando as extremidades do corte, os espermatozoides são 

assim impedidos de chegar até a vesícula seminal.   

 

Figura 13 – Vasectomia.  Fonte: htp//pt.wikipedia.org 

 

Laqueadura: Envolve a remoção de uma pequena secção de cada uma das duas 

trompas ou tubas uterinas, impedindo o óvulo que sai do ovário (na ovulação) de 

chegar até o útero, e impedindo também que o espermatozoide o encontre e 

fecunde.     



 

Figura 14 – Laqueadura. Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br 

 

 

6ª Atividade: Métodos Contraceptivos.  

Objetivos: Diferenciar métodos anticoncepcionais, analisar as vantagens e 

desvantagens, esclarecendo dúvidas e questionamentos importantes em relação à 

prevenção.  

Fonte: Gandra et. al., 2002.  

Dividir a turma em grupos. Solicitar para que os alunos pesquisem os vários tipos de 

métodos contraceptivos existentes. 

O grupo deve escolher o método contraceptivo a ser pesquisado levando em conta: 

  Características 

 Custo 

 Vantagens 

 Indicações 

 Eficácia 

 Como usar 

 Desvantagens 

 Contraindicações 

 

Os trabalhos podem ser apresentados em forma de vídeos, depoimento de 

usuários, entrevista com médicos, cartazes, folhetos informativos, murais com 

gravuras dos contraceptivos pesquisados, etc. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/


Com base nos conhecimentos adquiridos com a apresentação dos trabalhos 

sobre os métodos contraceptivos, responder as questões: 

 

O QUE É O QUE É...... RESPOSTA 

a) É o mais seguro método anticoncepcional reversível 

para a prevenção da gravidez.  

 

b) É o único método que previne a gravidez, as DSTs e 

a AIDS. 

 

c) É confeccionado de plástico flexível com fio de cobre 

e só pode ser colocado pelo médico. 

 

d) Apresenta hormônios femininos na sua constituição.  

e) Disco confeccionado de borracha flexível e 

geralmente usado associado a espermicidas. 

 

f) Métodos que dispensam a utilização de produtos 

químicos e objetos no interior do corpo; por isso 

denominados métodos naturais. 

 

g) Consiste na observação do muco vaginal.  

h) Há observação da temperatura do corpo todos os dias 

com termômetro na boca. 

 

i) Retira-se o pênis da vagina antes da ejaculação.  

j) Apresentam-se em forma de gel, geleias, espumas ou 

cremes e seu uso geralmente está associado ao 

diafragma. 

 

l) Ao escolher um destes métodos de esterilização, o 

casal deve estar ciente de que é praticamente 

irreversível, tanto para o homem quanto para a mulher, 

voltar a conceber. 

 

 



Avaliação: Cada membro do grupo avaliará o seu desempenho e a sua participação 

ao longo do trabalho. Ao final de cada apresentação, devem-se estimular as 

perguntas, acrescentando dados que não foram mencionados pelos alunos. 

 

7ª Atividade: Pesquisa sobre os Métodos Anticoncepcionais 

Objetivos: Comparar o conhecimento sobre métodos anticoncepcionais e identificar 

os fatores associados ao conhecimento adequado dos adolescentes de escolas 

públicas. 

Os alunos pesquisarão sobre os diferentes métodos contraceptivos no laboratório de 

informática, para verificar qual foi o avanço nessa área e construir um mural na 

escola. 

3º Momento 

 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 

 

A ocorrência das doenças sexualmente transmissíveis (DST) tem 

aumentado muito, principalmente entre os adolescentes, pois os jovens de hoje 

iniciam precocemente suas atividades sexuais, não sabendo como administrar tal 

situação. Os adolescentes estão em busca de uma identidade e possuem a 

sensação de que nada de mal vai lhes acontecer, sob a influência dos meios de 

comunicações faz com que tenham pouca ou nenhuma percepção dos riscos aos 

quais se expõem. 

Doenças sexualmente transmissíveis são infecções transmitidas através de 

uma relação sexual vaginal, oral ou anal, ou seja, pelo contado íntimo com a pessoa 

infectada. As DSTs são causadas por vários tipos de agentes, principalmente por 

contato sexual sem o uso consistente da camisinha, seja feminina, seja masculina, 

com uma pessoa que esteja infectada. Então se torna imprescindível que os 

adolescentes e jovens conheçam todas essas doenças para assim poder evitar. 

Gonorréia: Causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, os sintomas aparecem 

de dois a dez dias após o contágio. Nos homens manifestam-se dor e ardência ao 

urinar, e uma substancia leitosa, que sai do pênis, poucos dias depois do contágio. A 

urina pode vir acompanhada de pus.  



  

Figura 15 – Gonorreia.  Fonte: Ministério da Saúde programa de DST/AIDS 

 

Cancro Mole: Causada pela bactéria Hemophilus ducreyi. Sintomas feridos 

dolorosas, purulentos ou inflamados que geralmente aparecem no pênis, ou na volta 

dos lábios e ânus.  É transmitida pelo contato com pus dessas feridas.  

 

Figura -16 - Cancro mole.  Fonte: Ministério da Saúde programa de DST/AIDS 

 

Sífilis: Causada pela bactéria Treponema pallidum. É altamente contagiosa e é 

transmitida durante a relação sexual ou contato oral ou genital. É caracterizada por 

três estágios:  

1º - É uma ferida chamada de cancro duro.  É uma lesão de cor avermelhada, da cor 

do presunto.  

2º - Surge usualmente, de um a seis meses depois do primeiro estágio; entretanto, 

pode coincidir com este. Os sintomas do segundo estágio são: dor de cabeça, 

garganta dolorida, perda de apetite, rachaduras nas plantas dos pés e palma das 

mãos etc. 

3º - Neste estágio a doença não é contagiosa, pode haver ou não sintomas, e a 

doença faz um progresso mais lento. Mas podem causar grandes danos ou até a 

morte.   



   

Figura – 17 Sífilis.  Fonte: www.dst.com.br  

 

Condiloma Acuminado ou Verrugas genitais: Causada por um vírus e transmitida 

num encontro sexual. A doença é contagiosa e depois de quatro a seis semanas de 

contato. Cresce só ou em grupos em volta da vagina, ânus e pênis e tem aparência 

de couve-flor.  

 

Figura 18 – Condiloma. Fonte: Ministério da Saúde programa de DST/AIDS 

 

Herpes Genital: É causada pelo vírus Herpes simplex I ou II. É uma doença que 

não tem cura a do tipo I causa inflamação nos lábios, boca e face. A do tipo II causa 

inflamação ou irritação e bolhas na área dos grandes e pequenos lábios, na abertura 

da uretra, no canal vaginal. No homem estas inflamações e bolhas são encontradas 

sobre a pele do pênis ou na uretra. Inflamações nas nádegas e em volta do ânus 

podem aparecer nos dois sexos. Os sintomas aparecem, em média, dentro de uma 

semana após o contato. 

 

Linfogranuloma Venéreo: Causado por clamídia que provavelmente penetra na 

pele ou membrana através do contato sexual. Sintomas como febre, dor contínua e 

dor nas juntas. Os sintomas aparecem de três dias a três semanas depois do 

contato. Quando não tratado pode dar origem a tumores.  



  

Figura 19 – Linfogranuloma Venéreo Fonte: Ministério da Saúde programa de DST/AIDS 

 

AIDS: Conhecida como Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida. A AIDS é 

causada pelo vírus HIV, que penetram nas células de defesa do organismo 

principalmente os linfócitos, diminuindo sua capacidade imunológica, isto é, de 

defesa frente ao ataque do vírus.  Esta doença não tem cura, o mais importante 

ainda é a prevenção, por isso é necessário realizar campanhas informativas para 

sensibilizar os jovens para utilização de preservativos nas relações sexuais e evitar 

a promiscuidades.      

 
Figura 20 - Símbolo da Luta contra a AIDS.  Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br 

 

 

 

8ª Atividade: Competição sobre o conhecimento das DSTs 

Objetivo: Reforçar o conhecimento sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis.  

Material necessário:  

Cartões com perguntas escritas sobre prevenção das DSTs. O número de perguntas 

varia de acordo com o tamanho da turma e disponibilidade de tempo para a 

atividade. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/


Um cronômetro e um sino para cada subgrupo. 

Processo: 

1 - Dividir o grupo em subgrupos com o mesmo número de participantes. Cada 

subgrupo deve se reunir em um espaço na sala de aula. 

2 – Esclarecer que haverá uma competição, assim organizada: o professor lerá a 

pergunta e o grupo que primeiro tocar o sino poderá dar a resposta. (Esclarecer 

ainda que o tempo será cronometrado e que os grupos terão, no máximo, 30 

segundos para responder). Se acertar a pergunta, o subgrupo que bateu o sino 

primeiro ganhará 1 (um) ponto, se errar, perderá 1 (um) ponto. (Quando o subgrupo 

erra a resposta, o professor deve dar a resposta correta).  

3 – A competição e iniciada e o professor deve ler as perguntas, cronometrar o 

tempo e marcar a pontuação de cada grupo. A competição deverá terminar quando 

acabarem as questões. 

Fonte: Sexualidade: Qual é o seu papel na escola? Blumenau: Nova Letra, 2009, p.53.  

 

Fechamento: Oferecer uma premiação para o subgrupo vencedor. Anotar as 

perguntas que não foram respondidas corretamente e perceber se existem muitas 

dúvidas a serem esclarecidas em uma próxima atividade.  

 

9ª Atividade. Montagem de painel com frases, textos e trabalhos elaborados 

pelos alunos.  

 

Objetivo: Propiciar um diálogo sobre sexualidade no ambiente escolar, em especial 

sobre a gravidez na adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

A avaliação da Produção Didática Pedagógica será realizada pelos 

professores que participarão do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), que terão a 

oportunidade de analisar e refletir sobre a unidade didática, avaliando a viabilidade e 

relevância do material elaborado para a comunidade escolar.  

Dessa forma, os participantes poderão dar a sua opinião, sugerir e solucionar as 

dúvidas sobre as atividades propostas, contribuindo para o enriquecimento da 

unidade didática e para a disseminação do conhecimento científico ao educando.  

 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

 

Para iniciar o desenvolvimento da unidade didática, será aplicado um 

questionário para investigação do nível de conhecimento dos alunos sobre a 

sexualidade, DSTs, relação de gêneros e métodos contraceptivos e uma dinâmica 

que irá refletir sobre as implicações da atividade sexual na adolescência. Partindo 

das respostas dadas, todos os resultados serão compilados para discussão.   

Na sequência será iniciado o primeiro momento da Unidade Didática onde 

será abordado o aparelho reprodutor masculino e feminino, cujo conteúdo será 

trabalhado com aulas expositivas e apresentação de vídeo do site: diaadiaeducação 

na disciplina de Ciências (vídeos), nos links: Reprodução Humana – Perpetuando a 

vida I (aparelho genital feminino) - Parte 01, adicionado em 25/1/2011; Reprodução 

Humana – Perpetuando a vida I (aparelho genital feminino) - Parte 02, adicionado 

em 25/1/2011;  Reprodução Humana - Era uma vez... A vida: O Nascimento - Parte 

01, adicionado em 7/1/2011; Reprodução Humana - Era uma vez... A vida: O 

Nascimento - Parte 02, adicionado em 7/1/2011; Reprodução Humana - Era uma 

vez... A vida: O Nascimento - Parte 03, adicionado em 7/1/2011. E ainda para um 

melhor entendimento será proposto duas atividades onde os alunos terão um maior 

contato com o conteúdo científico podendo fazer uma reflexão e tomada de decisão 

para uma vida adulta. Esse momento será finalizado com a Dinâmica: Gravidez não 

Planejada onde irá propiciar aos participantes a oportunidade de vivenciarem a 

situação de uma gravidez não planejada na adolescência, suas implicações, 

responsabilidades, alegrias e angústias. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20136
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20136
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20135
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20135
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19902
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19902
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19901
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19901
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19900
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19900


No término desse momento os assuntos abordados serão discutidos em mesa 

redonda. 

No segundo momento serão estudados os métodos contraceptivos, através 

de aula expositiva e apresentação de vídeos disponíveis no Yotutube e no Portal dia 

a dia educação, na disciplina de Ciências (vídeos), nos links: Reprodução Humana – 

Conversa Íntima: Informações sobre métodos contraceptivos – Parte 01, adicionado 

em 25/1/2011. Para melhorar a aprendizagem do conhecimento científico serão 

trabalhadas duas atividades para que os alunos possam diferenciar métodos 

anticoncepcionais, analisar as vantagens e desvantagens, esclarecendo dúvidas e 

questionamentos importantes em relação à prevenção. 

Na sequência, os alunos serão encaminhados ao laboratório de informática 

para realizarem uma pesquisa sobre os novos métodos contraceptivos disponíveis 

para a população.  

No terceiro momento serão estudadas as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, através de aula expositiva e apresentação de vídeos disponíveis no 

Youtube e no Portal dia a dia educação, na disciplina de Ciências (vídeos), nos links: 

Reprodução Humana – Conversa Íntima: Informações sobre métodos contraceptivos  

Parte 02, adicionada em 25/1/2011; Reprodução Humana – DSTs, adicionado em 

18/4/2011. Serão trabalhadas também duas atividades para reforçar o conhecimento 

sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis, propiciando um diálogo sobre a 

sexualidade no ambiente escolar. 

Para concluir o conteúdo, cada aluno deverá escrever frases ou textos que 

serão colocados em um mural na escola. Na produção das frases e textos os alunos 

demonstrarão tudo o que aprenderam: 

- Quais as dificuldades os adolescentes enfrentam com uma gravidez indesejada. 

- Como encarar os riscos e as complicações de contaminação com as DSTs. 

- Discutir a responsabilidade diante de um relacionamento sexual. 

- Quais mudanças ocorrem na vida de um adolescente quando decide ter um 

relacionamento sexual. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20116
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20116
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20113
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20113
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=20909


- Quando uma adolescente engravida quais os principais efeitos (pontos positivos) 

ou transtornos (pontos negativos) para a vida do (a) adolescente, seus familiares e 

para a sociedade em geral.   

Com a montagem desse painel pretende-se avaliar os alunos e assim ter 

uma visão geral do conhecimento adquirido. 
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