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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 TEMA: Os Adolescentes e os Métodos Contraceptivos 

 

1.2 TÍTULO: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: Adolescência, Gravidez não 

Planejada e os Métodos Contraceptivos 

 

1.3 INTRODUÇÃO 

 

Como professora de Biologia observamos certo estreitamento dos 

professores em relação à Educação Sexual e que existe uma lacuna entre os alunos 

no que se refere à sexualidade. 

Neste trabalho priorizamos discutir sobre os métodos contraceptivos e a 

gravidez não planejada, pois a gravidez na adolescência geralmente está 

relacionada com o uso inadequado dos métodos contraceptivos e ao não 

planejamento de uma gravidez com responsabilidade e desejada. 

A vida sexual das/os adolescentes tem-se iniciado sem que eles tenham 

consciência sobre o desenvolvimento e a saúde sexual, que pode resultar em uma 

gravidez não planejada. As principais causas que normatizam o discurso 

educacional para desenvolver a educação sexual são justificadas pelo aumento de 

gravidez na adolescência, prevenção às DST's/Aids, ao papel do homem e da 

mulher, à identidade de gênero e orientação afetiva e sexual, sexismo e a homofobia 

entre outras. 

É tarefa de a família educar sexualmente, mesmo que muitas vezes, a família 

acaba mostrando aos seus filhos o seu modo de ver a sexualidade, de forma omissa 

e negativa; a escola é responsável pela formação do/a aluno/a, tanto a intelectual 

quanto a formação moral e afetiva (Figueiró, 2007 apud Figueiró, 2009, p. 53). 



A escola tem que atender as necessidades dos/as estudantes, perimindo a 

participação dos mesmos na construção do ensino-aprendizagem, na reflexão e na 

ação das abordagens em relação à sexualidade. 

Existem vários métodos contraceptivos e muitos discursos sobre gravidez não 

planejada, porém as/os adolescentes demonstram consciência despreocupada com 

estes aspectos. De que forma os alunos do Ensino Médio compreendem a 

necessidade do uso de métodos contraceptivos e as consequências da gravidez não 

planejada? Como as/os professoras/res podem contribuir para conscientizar as/os 

estudantes sobre como vivenciar suas sexualidades de forma responsável? 

São objetivos de este trabalho identificar de que forma os alunos do Ensino 

Médio compreendem a necessidade do uso de métodos contraceptivos, elaborar 

materiais educativos para facilitar o processo ensino-aprendizagem sobre saúde 

sexual preventiva e reprodutivos, ressaltar a necessidade do conhecimento do 

corpo, da saúde sexual e das DST's, levantar os métodos contraceptivos conhecidos 

pelos alunos, identificar a vulnerabilidade no uso dos métodos contraceptivos nas 

relações afetivo-sexuais, elaborar e aplicar um questionário que demonstre os 

conhecimentos prévios que as/os estudantes trazem sobre a vivência responsável 

de suas sexualidades e entender a importância de um trabalho de Educação Sexual 

na escola que promova a discussão dos métodos contraceptivos, da gravidez não 

planejada, DST's e a responsabilidade das/os estudantes adolescentes. 

 O conteúdo do Material Didático está distribuído em cinco unidades distintas. 

A primeira trata de uma pesquisa para fazermos levantamentos prévios dos/as 

estudantes sobre sexualidade. A segunda traz sobre a educação sexual: a 

puberdade. A terceira sobre o corpo reprodutivo. A quarta trata dos métodos 

contraceptivos. A quinta unidade trata sobre a gravidez não planejada.  

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 
 
 
 
 A metodologia adotada para o desenvolvimento deste Projeto é o método 

qualitativo juntamente com o quantitativo. O projeto abordará de forma qualitativa 

através da investigação, pelo estudo de caso, uma vez que a pesquisa será 

realizada com um grupo estabelecido e em um período de tempo também 

estabelecido. Como instrumento de coleta de dados serão usados questionários que 

os alunos responderão antes e depois das atividades do projeto para identificar os 

conhecimentos prévios sobre sexualidade dos/as adolescentes. 

Nesse projeto, como estratégias metodológicas, utilizaremos as dinâmicas de 

grupo, dramatizações, interpretação de música, filme, textos, discussões, debates. 

 O caderno pedagógico está voltado à contextualização do ensino de Ciências 

e Biologia, através dos métodos contraceptivos como tema para o ensino e 

aprendizagem de conceitos ligados à puberdade, gravidez não planejada, órgãos 

reprodutivos masculinos e femininos entre outros. 

 O presente trabalho será desenvolvido no Colégio Estadual Anita Aldeti 

Pacheco – EFM, no período matutino, envolvendo os alunos do 1º ano do Ensino 

Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 DESENVOLVIMENTO 
 

UNIDADE I 

 

PESQUISA 

 

OBJETIVO: Levantar dados referentes aos conhecimentos dos/as alunos/as com 

relação à puberdade, métodos contraceptivos e gravidez não planejada. 

 

 

METODOLOGIA 

  

 Neste momento o professor fará uma pesquisa para obter informações 

prévias sobre os assuntos puberdade, métodos contraceptivos e gravidez não 

planejada. Essa pesquisa será constituída por quatorze questões objetivas que 

darão ao professor subsídios para o desenvolvimento do seu trabalho. A pesquisa 

deverá ser impressa e o professor deverá respeitar o tempo de cada aluno/a para 

que ele possa colher dados condizentes com a realidade de cada um. 

 

1 – O seu sexo é? 

(   ) masculino       (   ) feminino 

2 – Quantos anos você tem? 

(   ) 13 anos      (   ) 14 anos           

(   ) 15 anos      (   ) mais de 15 anos 

 

3 – Você reside com: 

(   ) os pais       (   ) os tios 

(   ) os avós      (   ) outros 

4 – É importante discutir o tema 

sexualidade na escola? 

(   ) sim            (   ) não   Porque? 

 

5 – Você se preocupa com o seu corpo? 

(   ) sim            (   ) não 

 

 

 

 

 

6 – Como você obtém informações sobre 

sexualidade? 

(   ) mãe       (   ) pai     (   ) mãe e pai 

(   ) amigos        (   ) professores 

(   ) televisão     (   ) internet 

(   ) profissionais da saúde  (   ) outros 



7 - Assinale o período que compreende 

a puberdade: 

(   ) 10 a 14 anos 

(   ) 10 aos 19 anos 

(   ) 15 aos 20 anos 

8 – O que resulta em uma gravidez? 

(   ) beijo na boca     (   ) masturbação 

(   ) através de remédios 

(   ) relação sexual      (   ) não sei 

9 – Quando a mulher pode engravidar? 

(   ) desde o nascimento 

(   ) a partir dos 10 anos 

(   ) a partir da 1ª menstruação 

(   ) não sei 

10 – Quando o homem é fértil? 

(   ) desde o nascimento 

(   ) com 21 anos 

(   ) a partir da puberdade 

(   ) não sei 

11 – Quais os métodos contraceptivos 

que você conhece? 

(   ) DIU 

(   ) camisinha             

(   ) pílula anticoncepcional 

(   ) pílula do dia seguinte 

(   ) não conheço nenhum 

 

12 – Qual o único método contraceptivo 

que previne a AIDS?  

(   )  pílula do dia seguinte          

(   ) pílula anticoncepcional 

(   ) camisinha    

(   ) DIU 

          

13 - Quais as mudanças hormonais que 

ocorrem na puberdade no sexo 

masculino? 

(   ) barba                     (   ) espinhas 

(   ) manchas na pele 

(   ) mudança da voz    (   ) aumento de 

peso 

14 – Das doenças relacionadas a baixo 

quais são as sexualmente 

transmissíveis?  

(   ) Aids             (   ) gripe       (   ) sífilis 

(   ) gonorréia    (   ) dengue 

(   ) cancro-mole 

Org. Sugiyama, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE II 

 

Figura 1: Adolescentes 

 
Fonte:http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/File/imagens/2010/pdagogia/adolescentes.jpg. Acesso em 
13 de nov. de 2012. 

 

A EDUCAÇÃO SEXUAL: A PUBERDADE 

 

OBJETIVOS: Identificar a adolescência como sendo uma fase do ser humano que 

se caracteriza por apresentar aspectos de ordem biológica, psicológica e sócio-

cultural. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Depois de ouvir a música “Não vou me adaptar” de Arnaldo Antunes, discutir 

com os alunos os versos que retratam os desenvolvimentos físicos e psicológicos 

dos/as adolescentes. A música deverá ser apresentada também na modalidade 

impressa para que o aluno possa acompanhar a discussão fazendo a leitura da 

música. 



 

    

NãNãNãNão vou me adaptaro vou me adaptaro vou me adaptaro vou me adaptar    

(Arnaldo Antunes(Arnaldo Antunes(Arnaldo Antunes(Arnaldo Antunes))))        

 

Composição: Arnaldo Antunes 

 

Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia 

Eu não encho mais a casa de alegria 

Os anos se passaram enquanto eu dormia 

E quem eu queria bem me esquecia 

 

Será que eu falei o que ninguém dizia? 

Será que eu escutei o que ninguém ouvia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

 

Eu não tenho mais a cara que eu tinha 

No espelho essa cara não é minha 

É que quando eu me toquei achei tão estranho 

A minha barba estava deste tamanho 

 

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 

Será que eu escutei o que ninguém dizia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar [...] 

 

Fonte: http://www.vagalume.com.br/arnaldo-antunes/nao-vou-me-adaptar.html#ixzz2DikjUEb6. Acesso em 29 de 
nov. de 2012. 

 

 

Caro/A professor/a, a música e a letra de “Não vou me adaptar” de Arnaldo 

Antunes poderá se encontrada na íntegra no site acima. 

 



Algumas questões que podem ser realizadas neste momento: 

 

⇒ O que você recebe do mundo hoje é bom para você ou não? Por quê? 

 E espera do mundo hoje?  

⇒ Quais são as transformações físicas e psicológicas que ocorrem com você na 

puberdade? 

⇒ Faça a interpretação dos versos: “Eu não tenho mais a cara que eu tinha” e 

“No espelho essa cara já não é minha” 

⇒ Você se identificou com a música? 

⇒ Você se identificou com a música? Em que momento? 

⇒ O que você espera do muno hoje?  

 

Depois de analisada a música de Arnaldo Antunes, o/a professor/a fará a 

leitura do texto “A puberdade” que se encontra no livro Ciências: Realidade e Vida. 

Essa leitura poderá ser realizada em voz alta pelo professor lembrando sempre que 

o texto deverá ser apresentado ao/a aluno/a na modalidade escrita para que ele 

possa acompanhar a leitura. 

  

 

TEXTO 1: A PUBERDADE 

 

 

 As transformações biológicas que ocorrem no corpo do adolescente tem início 

na puberdade com a liberação dos hormônios masculino (testosterona) e feminino 

(estrogênio). Tais hormônios, além de favorecerem o aparecimento dos caracteres 

secundários como pêlos nas axilas, regiões púbicas e no rosto, crescimento dos 

órgãos genitais e dos seios... 

 

 

Caro/a professor/a esse texto pode ser encontrado na íntegra no livro 

Ciências: Realidade e Vida, na página 14. 

 

 



TEXTO 2: REVELAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

 

 De acordo com Costa (1994, p.35), “as atuais pesquisas científicas 

consideram que a orientação afetivo-sexual é construída, psicologicamente, na 

primeira infância, até os quatro ou cinco anos de idade. No entanto, somente na 

adolescência passamos a ter consciência desses sentimentos, que se confirmam ou 

não na idade adulta”. 

 Segundo Costa (1994, p.35) “na adolescência eclodem os hormônios sexuais, 

disparados pelo relógio biológico, o que pode ocorrer conforme a pessoa, aos 10, 

11, 12 anos ou até mais tarde um pouco”.  

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Solicitar aos/as alunos/as que discutam as transformações físicas e 

psicológicas, que ocorreram ou estão ocorrendo com eles nesse momento. O/a 

aluno/a será avaliado pela participação na discussão. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, Arnaldo. Intérprete: Arnaldo Antunes.  Não vou me adaptar. Disponível 
em http://www.vagalume.com.br/arnaldo-antunes/nao-vou-me-adaptar.html. Acesso 
em 29 de nov. de 2012. 

 

CARDOSO, Alcina Maria S.; GONÇALVES, Heitor A.; CARDOSO, Marcos A. B. 
Ciências: Realidade e Vida. Belo Horizonte: LÉ, 1989. 

 

COSTA, Ronaldo Pamplona da. Os onze sexos: as múltiplas faces da sexualidade 
humana. São Paulo: Editora Gente, 1994. 

 

 



UNIDADE III 

 
Figura 2: Sistema Reprodutor Humano 

 

 
Fonte: educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=5. Acesso em 29 de nov. 
de2012. 
 

CORPO REPRODUTIVO 

 

 

OBJETIVO: Identificar o conhecimento do grupo a respeito dos órgãos sexuais 

internos e externos masculinos e femininos, observando qual a relação que os 

participantes estabelecem com seu corpo. Rever quais são os cuidados que os 

homens e as mulheres jovens devem ter com seu corpo reprodutivo. 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

Nesse momento o professor apresentará aos/as aluno/as fichas com os 

nomes e as descrições dos órgãos sexuais masculinos e femininos e os colocará em 

uma caixa. 



Serão formadas duas equipes que deverão escolher o nome para cada uma 

delas. 

 Cada aluno/a da equipe irá retirar um papel da caixa e fará uma mímica com 

as informações contidas no papel, para que a outra equipe adivinhe qual órgão 

genital masculino ou feminino que está sendo representado. A equipe que apresenta 

só receberá um ponto se a equipe adversária adivinhar. Perderá pontos a equipe 

que der dicas sobre a figura. 

A equipe que estiver ganhando continuará a brincadeira até acabarem os 

papéis da caixa. 

O/a professor ficará responsável pela anotação dos pontos. Ao final da 

dinâmica o/a professor/a comentará o espírito competitivo e a colaboração percebida 

durante a realização das atividades.  

Depois de realizada essa dinâmica o/a professor/a poderá fazer algumas 

perguntas para a turma. São elas: 

 

⇒ Você teve dificuldade em adivinhar a representação de qual órgão? Por quê? 

⇒ Qual órgão você não conhecia? 

⇒ Qual a importância de se conhecer os órgãos genitais masculinos externos e 

internos?  

 

Dando continuidade da terceira unidade, o/a professor/a apresentará, na 

modalidade impressa, um texto contendo informações sobre os órgãos sexuais 

masculinos e femininos para uma futura discussão com os/as alunos/as. Os textos 

deverão ser lidos em voz alta.  

O texto será encontrado na íntegra no livro de Biologia volume único de Sônia 

Lopes e Sérgio Rosso, página 134. 

 

 

TEXTO: A FORÇA BIOLÓGICA 

 

 Segundo Costa (1994, p.12) “a sexualidade começa a se definir no ato da 

fecundação e, desse momento até a hora de nascer, passamos por transformações 

fisiológicas e bioquímicas, que “reforçaram” a nossa estrutura masculina ou 

feminina”.  



Para Costa (1994) se os hormônios sexuais são produzidos no momento 

certo e com a estrutura química correta, o hipotálamo recebe um “banho” de 

masculinização ou feminilização.  

De acordo com Biancon (2005, p. 31): 

Podemos afirmar que, na infância, os fatores biológicos, 
psicológicos e sociais, elementos básicos que vão formar a 
sexualidade, se desenvolvem simultaneamente e de forma 
interligada, reforçando os elementos que compõem a sexualidade 
humana na sua esfera biopsicossocial. Do ponto de vista da 
aprendizagem, o ensino da sexualidade humana deve, portanto, 
conter o discurso biológico, como também o discurso psicológico e o 
discurso social. Isso significa que a expressão da sexualidade, 
conforme estamos considerando, deve corresponder aos aspectos: 
(1) biológicos que envolvem o sexo da criança, podendo ser menino 
ou menina, nas suas vertentes manifestações cromossômicas, 
gonodal, genital interno e genital externo e caracteres sexuais 
secundários; (2) psicológicos expressos na identidade sexual 
(identidade genital, identidade de gênero e a orientação afetivo-
sexual); e (3) aspectos sociais, vinculados aos papéis sociais de 
gênero e papel afetivo-sexual.  
 

 

ÓRGÃOS SEXUAIS MASCULINOS 

 

Órgãos Sexuais Externos 

 

� Pênis  

� Testículos 

� Escroto 

� Prepúcio 

� Glande 

 

 

Órgãos Sexuais Internos 

 

� Testículos 

� Uretra 

� Epidídimo 

� Próstata 

� Vesículas seminais 



� Canais deferentes 

� Canal ejaculatório 

 

 

ÓRGÃOS SEXUAIS FEMININOS 

 

Órgãos Sexuais Externos 

 

� Monte de Vênus 

� Grandes lábios 

� Pequenos lábios 

� Clitóris 

� Abertura da uretra 

� Abertura da vagina 

 

Órgãos sexuais internos 

 

� Útero  

� Colo do útero 

� Corpo do útero 

� Tubas uterinas 

� Ovários 

� Vagina 

 

 

Logo após a leitura do texto o professor fará uma discussão sobre o assunto 

lido e fará algumas indagações. Como: 

 

⇒ Você acha que é importante o homem conhecer os órgãos sexuais 

femininos? Por quê? 

⇒ Você acha que devemos cuidar do nosso corpo reprodutivo? 

⇒ Para você, o que é mais complexo, o corpo reprodutivo feminino ou o 

masculino? Por quê? 

 



Sites que poderão ser consultados sobre os órgãos sexuais masculinos e 

femininos. 

 

Disponível em http://espacociencias6ano.blogspot.com.br/2012/03/sistemas-

reprodutores-masculino-e.html. Acesso 30 de nov. de 2012. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Nessa unidade será avaliada a participação do/a aluno/a nas discussões e na 

resolução das questões.  

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BIANCON, Mateus Luiz. A Educação Sexual na Escola e as Tendências da 
Prática Pedagógica dos Professores. Disponível 
http://www.uel.br/Dissertacoes/MateBiancon.pdf. Acesso em 04 de julho de 2012.  

 

COSTA, Ronaldo Pamplona da. Os onze sexos: as múltiplas faces da sexualidade 
humana. São Paulo: Editora Gente, 1994. 

 

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia: volume único. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE IV 

 
Figura 3: Métodos Contraceptivos 

 

Disponível em 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2010/biologia/9contraceptivos.jpg. 
Acesso em 20 de out. de 2012. 

 

 

OBJETIVOS: Levar os alunos a identificarem os principais métodos contraceptivos, 

podendo refletir sobre a importância da prevenção da gravidez e das doenças 

sexualmente transmissíveis.  

 

METODOLOGIA  
 

Os grupos montarão encenações teatrais, sobre o uso dos métodos 

contraceptivos. Essas encenações deverão abranger os diferentes métodos. Os 

grupos apresentarão as peças para os alunos da sala 

O/a professor/a levará, na medida do possível, cada um dos métodos para a 

oficina, e apresentará na hora da discussão, além da parte técnica de cada um 

deles, suas vantagens e desvantagens, é importante enfatizar os aspectos afetivos e 

sócio-culturais que têm relação com o uso ou não desses métodos.  



A sala será dividida em cinco equipes e serão distribuídas as amostras dos 

métodos.  

 

Equipe 1: Métodos Hormonais  

Equipe 2: Dispositivo intra-uterino 

Equipe 3: Métodos de Barreira 

Equipe 4: Métodos Comportamentais 

Equipe 5: Laqueadura e Vasectomia 

 

 

O/a professor/a deve solicitar que cada grupo tente responder os seguintes  

questionamentos sobre os métodos que receberam: 

 

⇒ Este método impede a gravidez? 

⇒ Como ele deve ser utilizado? 

⇒ Cite os mitos e as verdades sobre este método? 

⇒ Existem vantagens para quem utiliza este método? 

⇒ E as suas desvantagens? 

⇒ O que o grupo acha sobre este método? 

 

Logo após a realização da atividade acima, o/a professor/a distribuirá aos/as 

alunos/as o texto intitulado “ALGUNS PRINCIPAIS MÉTODOS 

ANTICONCEPCIONAIS”, que se encontra no livro de Bio de Sônia Lopes página 

265, na modalidade impressa para que tirem as dúvidas e obtenham mais 

informações sobre os métodos contraceptivos. 

 

 

TEXTO: MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 

Segundo Figueiró (2009, p.151), “ao começar um trabalho sobre métodos 

contraceptivos, pode-se pedir aos alunos que relacionem quais métodos já 

conhecem, os que acreditam ser os mais seguros e quais se disporiam, ou não, a 

usar e por quê”. 



De acordo com Biancon (2005, p.31): 

É de suma importância estudar as DST(s), os métodos 
contraceptivos e os temas relacionados à sexualidade como as suas 
diferentes formas de expressão, e outros temas polêmicos de 
envolvimento cultural, como a masturbação, gravidez na 
adolescência e aborto, mas tudo isso só terá sentido se 
compreendermos a questão maior da sexualidade humana, os seus 
componentes indissociáveis de dimensão biológica, psicológica e 
social. 

De acordo com GTPO/ABIA/ECOS (1994) apud Abramovay; Castro; Silva, 

(2004, p. 193): 

Os jovens que alegam terem relações desprotegidas enumeram 
razões desde dificuldades objetivas de acesso aos serviços de 
saúde até razões culturais, entre as causas estão porque não 
conversam com os pais; porque a escola não fornece informações; a 
contracepção é um assunto considerado feminino e os meninos 
acham que não é um problema que diz respeito a eles.  
 

Para Figueiró (2007 apud Figueiró 2009, p.53) “é tarefa de a família educar 

sexualmente seus filhos, ainda que, às vezes aconteça de forma positiva, outras 

vezes de forma negativa ou omissa, mas é, ainda assim, função da escola educar 

sexualmente, porque ela é responsável pela formação integral do escolar, sua 

formação moral e afetiva”. 

 

 

Perguntas para serem discutidas: 

 

⇒ De quem é a responsabilidade de pensar em contracepção: O menino ou a 

menina? Por quê? 

⇒ A menina ou o menino tem que falar sobre isso? Por quê? 

⇒ Cite os métodos mais indicados na adolescência? 

⇒ Os métodos comportamentais não são indicados para os adolescentes? 

⇒ Cite o único método que evita uma gravidez não planejada e previne das 

doenças sexualmente transmissíveis e da Aids? 

 

Sugestão de sites e vídeo que encontraremos assuntos relacionados com os 

métodos contraceptivos: 



Disponível em http://www.adolescencia.org.br/adolescencia/interna.asp?menu=17 Acesso 

em 16 de out. de 2012.  

Disponível em http://www.metodoscontraceptivos.com/metodos-contraceptivos.html. 

Acesso em 29 de nov. de 2012. 

 

Disponível em http://www.afh.bio.br/reprod/reprod8.asp. Acesso em 29 de nov. de 

2012. 

Disponível em 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/simuladoreseanimacoes/

2011/biologia/anticoncepcionais.swf. Acesso em 29 de nov. de 2012. 

 

Vídeo 

 

Disponível em 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id. Acesso 

em 29 de nov. de 2012. 

 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 A avaliação será realizada no decorrer das atividades, inicialmente 

valorizando os conhecimentos alternativos dos/as estudantes no decorrer das aulas. 

O/a professor/a acompanhará e avaliará a participação e o envolvimento de 

seus/suas alunos/as, através das dramatizações. O/a professor/a avaliará o aluno 

Incentivando a leitura e retomando os conteúdos. 
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UNIDADE V 

 

 

GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA 

 

 

OBJETIVO: Identificar através do filme Juno as dificuldades e as conseqüências de 

uma gravidez não planejada na adolescência. 

 

 

METODOLOGIA  

 

 Depois de assistirem ao filme, o/a professor/a e os/as alunos/as discutirão a 

história, fazendo questionamentos sobre uma gravidez não planejada na 

adolescência e a importância do apoio familiar.  

Com base nos questionamentos propostos os/as alunos/as deverão refletir, 

discutir e trocar informações oralmente sobre as seguintes questões: 

 

⇒ Qual era a relação de Juno e Bleeker? Qual foi a reação de Juno quando 

descobriu que estava grávida? 

⇒ Como reagiram os pais de Juno em relação à gravidez? 

⇒ Como Juno se sentiu em relação à gravidez? 

⇒ Cite três pontos do filme que chamaram a sua atenção 

 

Informações Técnicas 

 

Título no Brasil:  Juno 

Título Original:  Juno 

País de Origem:  EUA Gênero: Comédia / Drama 

Classificação etária: 10 anos 

Tempo de Duração: 92 minutos 

Ano de Lançamento:  2007 

Estréia no Brasil: 22/02/2008 

 



Direção:  Jason Reitman 

Elenco: Ellen Page (Juno MacGuff); Michael Cera (Paulie Bleeker); Jennifer Garner 

(Vanessa Loring); Jason Bateman (Mark Loring); Allison Janney (Bren MacGuff); J.K. 

Simmons (Mac MacGuff); Olivia Thirlby (Leah); Eileen Pedde (Gerta Rauss); Rainn 

Wilson (Rollo); Daniel Clark (Steve Rendazo); Darla Vandenbossche (Bleeker's Mom 

Aman Johal Vijay);Valerie Tian (Su-Chin); Emily Perkins (Punk Receptionist); Kaaren 

de Zilva (Ultrasound Technician). 

 

Sinopse: Juno MacGuff (Ellen Page) é uma jovem de 16 anos que acidentalmente 

engravidou de Paulie Bleeker (Michael Cera), um grande amigo com quem transou 

apenas uma vez. Inicialmente ela decide fazer um aborto, mas ao chegar na clínica 

muda de idéia. Junto com sua amiga Leah (Olivia Thirlby) ela passa a procurar em 

jornais um casal a quem possa entregar o bebê assim que ele nascer, já que não se 

considera em condições de criá-lo. É assim que conhece Vanessa (Jennifer Garner) 

e Mark (Jason Bateman), um casal com boas condições financeiras que está 

disposto a bancar todas as despesas médicas de Juno, além de dar-lhe uma 

compensação financeira caso ela queira. Juno recusa o dinheiro para si, mas decide 

que Vanessa e Mark ficarão com seu filho. 

 

DVD do filme: Juno 

Site Oficial:  http://www.foxsearchlight.com/juno  

Link trailer: www.youtube.com/watch?v=K0SKf0K3bxg     

 

 Sugestões de vídeos relacionados com a gravidez não planejada: 

 

Gravidez na adolescência  

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ZlirF_0uYPQ&feature=related  >.  

Acesso em 29 de nov. de 2012.  

 

 

Os riscos da gravidez na adolescência.  

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=UQwRYa1x2bo&feature=related  

>. Acesso em: 29 de nov. de 2012.  

  



Importância da prevenção  

Disponível em: <http://vimeo.com/7255188 >.  Acesso em: 30 nov. de 2012. 

 

 

TEXTO 1: A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

 O momento da geração de um bebê é um período de grandes mudanças para 

qualquer mulher. Quando ocorre muito cedo, a gravidez pode significar, para os pais 

da criança, ter de abrir mão da própria adolescência. 

 Há vários mitos envolvendo o sexo e a gravidez. Ao contrário do que se 

pensa, uma garota pode ficar grávida na primeira relação sexual. 

 

Caro/a professor/a, o texto acima se encontra na íntegra no livro de Ciências 

Projeto Araribá, organizadora Editora Moderna, página 166. 

 

O/a professor/a solicitará aos/as alunos/as que leiam o texto acima que será 

entregue a eles na forma impressa. 

 

A leitura do texto servirá para que eles tenham mais informações sobre o 

assunto estudado. 

 

Após a leitura o/a professor/a fará uma discussão do texto com os alunos 

destacando as informações principais. 

 

 

TEXTO 2: INDICADORES SOCIAIS DO IBGE 

 

A Síntese dos Indicadores Sociais IBGE (2003) indica que: 

 Entre as jovens de 15 a 17 anos, a proporção de mulheres com 
pelo menos um filho é de 7,3%. Mas há diferenças regionais fortes, 
que, de fato, se orientam para uma relação com o índice de 
desenvolvimento desigual entre as regiões. Assim, enquanto na 
região metropolitana do Rio de Janeiro a proporção de jovens entre 
15 e 17 anos com pelo menos um filho chega a 4,6% e na de 
Fortaleza ela alcança 9,3%. (Abramovay; Castro; Silva, 2004, 
pág.132). 
 



 De acordo com Abramovay; Castro; Silva (2004) “observa-se que a não 

utilização do preservativo pode estar associada à decisão do parceiro; confronta-se 

com a necessidade de negociação com o parceiro”. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação dos/as alunos/as pode ser feita em todos os momentos das 

atividades propostas, ou seja, durante as discussões e das leituras dos textos, a 

partir das contribuições e do envolvimento individual ou do grupo como um todo.  
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