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Resumo 

 

A adolescência é conhecida como a fase marcada com 

mudanças físicas e emocionais, momento de 

curiosidades e descobertas, gerando muitos conflitos. 

Quando a gravidez ocorre na adolescência, traz sérias 

consequências para os envolvidos, é um fato 

preocupante e aparece com mais constância na 

sociedade contemporânea, vale dizer que não é 

resultado da falta de acesso a informações. Contudo, 

deve-se ressaltar que tais informações muitas vezes são 

apresentadas de maneira equivocada, valorizando a 

erotização, apresentando aos adolescentes a 

banalização de assuntos relacionados ao sexo e, por 

essa razão, acabam incentivando a precocidade da 

iniciação sexual que, sem os cuidados e conhecimentos 

devidos, consequentemente resultará em gravidez não 

planejada e indesejada, acarretando sérios problemas 

psicológicos, sociais e familiares para os envolvidos. 

Insta dizer que a intervenção na escola da presente 

Produção Didático-Pedagógica busca transformar as 

informações em conhecimentos e práticas para a 

prevenção à gravidez não planejada e indesejada 

durante a adolescência. 
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Introdução  

 

É comum observar adolescentes grávidas em nosso cotidiano, principalmente 

no ambiente escolar. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 22% dos adolescentes 

fazem sexo pela primeira vez aos 15 anos de idade, momento em que estão 

ocorrendo às mudanças biológicas e psicológicas, fase de autoconhecimento, 

descobertas e curiosidades, que os remete a um universo de situações arriscadas, 

como relações sexuais sem o uso ou o uso incorreto de algum método 

contraceptivo. 

A abordagem do tema “Um olhar diferente para a gravidez não planejada 

durante a adolescência”, vem da necessidade de um trabalho diferenciado dentro do 

Estabelecimento de Ensino, abrindo espaços para que os adolescentes possam, não 

de maneira superficial, debater, trocar informações, pesquisar e questionar conceitos 

de forma geral, para que as infinidades de informações a que eles têm acesso 

possam ampliar seus conhecimentos sobre sexualidade e gravidez, com a 

intencionalidade voltada para a prevenção. 

A prevenção de uma gravidez é fundamental principalmente para os 

adolescentes, que não estão preparados psicologicamente nem financeiramente 

para enfrentar essa realidade, pois cuidar e educar uma criança exige condições que 

os adolescentes ainda não têm. 

Por esse motivo é imprescindível que os adolescentes também tenham 

conhecimento dos métodos contraceptivos que estão disponíveis para evitar uma 

gravidez como também uma DST. 

 

Confira as características de cada método anticoncepcional:  

Pílula oral 

Com percentual de 99,8% de eficácia, elas são feitas com hormônios 

parecidos com os que são produzidos pelo próprio corpo: o estrogênio e a 



progesterona. Age impedindo a ovulação e dificultando a passagem dos 

espermatozoides para o interior do útero. Devem ser tomadas diariamente, de 

preferência no mesmo horário. 

Anticoncepcional injetável mensal 

Com aplicação mensal, normalmente nas nádegas, o anticoncepcional 

injetável é semelhante à pílula. É prático, pois não exige que seja administrado 

diariamente e possui menos efeitos colaterais no estômago do que o comprimido. 

Por ser uma solução oleosa, é liberada a mesma quantidade de hormônios da pílula 

diária e a menstruação ocorre normalmente. 

Dispositivo intrauterino (DIU) 

Trata-se de uma estrutura de metal que tem ação espermicida intrauterina, ou 

seja, que impede que o espermatozoide chegue ao óvulo. Pode ficar até cinco anos 

dentro do corpo da mulher. É necessário que um médico insira o dispositivo no 

útero. 

Sua eficácia contra a gravidez é de 99,6% e, os efeitos colaterais podem ser o 

aumento do sangramento menstrual, da duração da menstruação e da incidências 

de cólicas. Não é recomendado para mulheres com anemia severa justamente 

porque aumenta o fluxo menstrual, e, assim, poderia agravar a doença.  

Diafragma 

Com uma estrutura em látex, o diafragma é um método de barreira móvel, ou 

seja, que pode ser colocado e retirado da vagina. Para ser eficiente, deve ser 

colocado duas horas antes da relação sexual e retirado entre quatro e seis horas 

após o sexo. É combinado com gel espermicida. Após o uso, deve ser lavado com 

água e sabão. Sua durabilidade é de cerca de dois anos.  

Anéis medidores 

O anel vaginal é um método hormonal que traz uma formulação semelhante à 

da pílula anticoncepcional (etonogestrel e etinilestradiol), mas dispensa o uso do gel 

espermicida. Deve ser introduzido pela vagina e acomodado no colo do útero no 



quinto dia de menstruação, permanecendo ali por três semanas. Não traz 

desconforto e normalmente não é sentido durante as relações sexuais. 

Preservativos feminino e masculino 

São os métodos mais seguros, já que além de evitar a gravidez, também 

protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids. 

De fácil manipulação, a capa fina de borracha da camisinha masculina cobre 

o pênis durante a relação sexual e impede o contato do sêmen com a vagina, o ânus 

ou a boca. O esperma fica retido e os espermatozoides não entram no corpo da 

mulher. Deve ser descartada após o uso. Nunca use mais de uma camisinha e 

verifique se ela não está furada antes de usar. 

Já a camisinha feminina pode ser colocada até oito horas antes da relação 

sexual  e também é um método de barreira que não deixa com que o 

espermatozoide entre no corpo feminino. 

Feita com um plástico mais fino e mais lubrificado que a camisinha masculina, 

o anel interno deve ser inserido na vagina, enquanto que o externo deve ficar para 

fora do corpo, cobrindo a parte externa da vagina. Não é recomendado o uso 

combinado de camisinha feminina e masculina simultaneamente. 

A camisinha feminina pode ser retirada imediatamente após a saída do pênis, 

de preferência antes da mulher se levantar para evitar que o esperma escorra. É 

necessário segurar as bordas do anel externo, dar uma leve torcida na camisinha e 

puxá-la delicadamente para fora.  

Pílula anticoncepcional de emergência (pílula do dia seguinte) 

Esse medicamento só deve ser usado em caso de emergência, como, por 

exemplo, quando a camisinha estourou ou não houve uso de preservativo na relação 

sexual. Jamais deve ser adotado como método usual de proteção. 

De acordo com Rodolfo Strufaldi, membro da Associação de Obstetrícia e 

Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp) e professor assistente de ginecologia 

da Faculdade de Medicina do ABC, o uso frequente da pílula de emergência pode 



causar alterações no ciclo menstrual. É preciso de receita médica para retirar esse 

medicamento. 

As duas pílulas que compõem uma dose devem ser ingeridas com intervalo 

de 12 horas. Elas concentram alta dose hormonal (o equivalente a oito pílulas 

anticoncepcionais de uso prolongado), que vai retardar a ovulação e, assim, 

dificultar a gestação. A ocorrência de sangramento, ou a ausência do mesmo, está 

ligada ao período do ciclo menstrual da mulher.  

Minipílula e injeção trimestral 

Para mulheres em amamentação, o Ministério da Saúde oferece dois 

métodos contraceptivos, que podem ser introduzidos seis semanas após o parto: a 

minipílula, administrada via oral, e a injeção trimestral. 

A combinação entre a prolactina (hormônio que estimula a produção do leite 

materno), com a progesterona (hormônio que prepara organismo para a fecundação) 

cria a barreira que impede uma nova gravidez durante a amamentação. 

Para as mulheres que tiveram filhos, mas que por algum motivo não podem 

amamentar, a recomendação é que cerca de 40 dias após o parto seja introduzida a 

pílula anticoncepcional comum. 

Métodos definitivos 

Segundo a Lei do Planejamento Familiar, pessoas com mais de 25 anos e 

pelo menos dois filhos vivos, ou naqueles casos em que há risco de vida para a 

mulher ou para o futuro bebê, podem usar os métodos contraceptivos definitivos, 

como a ligadura das trompas de falópio para as mulheres, ou a vasectomia nos 

homens. 

Os dois procedimentos impedem que os espermatozoides atinjam o óvulo. É 

necessário aguardar 60 dias entre a manifestação da vontade de fazer a cirurgia e 

sua execução. Por serem métodos de difícil reversão são chamados de definitivos. 

 

http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/saude-do-homem/vasectomia


OBJETIVO GERAL 

- Propiciar subsídios aos professores da disciplina de ciências e demais professores 

para que possam trabalhar sexualidade em sala de aula, priorizando o enfoque da 

gravidez não planejada durante a adolescência de forma preventiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar os motivos que levam á gravidez na adolescência, em jovens da 

educação fundamental no Colégio João Marques da Silveira-EFM. 

- Evidenciar as consequências de uma gravidez precoce e sem planejamento. 

- Propor alternativas metodológicas para contribuir na prevenção de uma gravidez 

indesejada e não planejada. 

- Elaborar material pedagógico com dinâmicas e atividades extraclasse, para serem 

aplicados pelos professores em sala de aula. 

 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Esta unidade didática será desenvolvida no Colégio Estadual João Marques 

da Silveira-EFM, no município de Quatiguá - Paraná, pelos professores da disciplina 

de Ciências com as turmas dos 9º anos, séries finais do Ensino Fundamental nos 

períodos matutino e vespertino. 

Para nortear o trabalho docente serão elaboradas atividades escritas e 

materiais impressos, textos produzidos pelos participantes, entre outros e dinâmicas 

coerentes com a realidade dos adolescentes envolvendo os assuntos: adolescência, 

sexualidade e gravidez na adolescência para serem aplicadas em sala de aula, para 

que as informações sejam tratadas de forma objetiva, clara e responsável num 

ambiente educativo com a participação de todos.  

 

 



INTERVENÇÃO 

Atividade 1 

Pingue-pongue 

 Preencha o quadro com seus dados e as suas preferências: 

 

Nome: ___________________________________________ 

Data de nascimento: _______________ 

Signo: ______________ 

Esporte: __________________________________________ 

Filme: ____________________________________________ 

Música: ___________________________________________ 

Mania: ____________________________________________ 

Cantor (a): _________________________________________ 

Ator/Atriz: _________________________________________ 

Um sonho: ________________________________________ 

Prato predileto: ____________________________________ 

Melhor amigo: _____________________________________ 

Matéria de que mais gosta: __________________________ 

Passeio inesquecível: ______________________________ 

Qual é o seu ídolo: _________________________________ 

Uma paixão: ______________________________________ 

Cor predileta: _____________________________________ 

Lugar preferido: ___________________________________ 

 

 



Criando ideias 

1. Confeccione um álbum utilizando cada item em uma página. 

Exemplo: Nome (faça um desenho ou trabalho artístico com seu nome). 

             Signo (desenhe ou cole o símbolo do signo). 

             Música (cole ou escreva a letra da música). 

            Ator/Atriz (cole o retrato dele (a)). 

            Prato predileto (escreva a receita). 

             Cor predileta (recorte e cole objetos da cor predileta ou desenhe-os) 

2. Capriche na confecção da capa. Crie, invente, seja original! 

(Fonte: Pires et. al. (2002) Vol. 2. p. 54) 

Atividade 2 

Um giro pelo mundo adolescente 

Sugerimos uma pesquisa com adolescentes a fim de verificar 

comportamentos, conceitos e preconceitos que constituem o mundo deles. 

Defina o número de entrevistados para cada grupo. 

Dados pessoais do entrevistado 

Idade: __________    Sexo:  F   

Grau de instrução:              Fundamental  incompleto 

                                              Fundamental completo 

                                              Médio incompleto 

                                              Médio completo 

                                    Superior incompleto 

 

F M 

 

 

 

 

 

(Não é 
necessário 

colocar o nome) 



Sugestões e perguntas 

(Marque apenas uma alternativa) 

1. Com quem você gosta de conversar assuntos relacionados ao sexo? 

                    Pai                                       Médico 

                    Mãe                                     Professor 

                    Amigos         O        Quais? ___________ 

2. Virgindade para você é: 

                     tabu                                      aspecto físico 

             realidade                           opção 

3. Relação sexual significa: 

            ato de amor                         ato repugnante 

          ato de prazer                         meio de reproduzir 

     ato proibido 

4. Você gostaria de ter ou ter tido sua primeira relação sexual com: 

     namorado(a)                              desconhecido 

           amigo(a)                                  outros 

5. A quem cabe prevenir a gravidez e as DSTs? 

  Ao homem 

  À mulher 

      Ambos  

6. Quem você escolheria para se casar? 

     Uma pessoa sem experiência sexuais anteriores 

     Uma pessoa sexualmente ativa 

                   Alguém com afinidades diversas 

                   Alguém com quem esteja apaixonado 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



7. Você acredita em amor à primeira vista? 

                   Sim                           Não                        Talvez 

8. O que é ser um(a) garoto(a) popular? 

                      Ser divertido(a) e amigo(a) 

                      Ser inteligente 

                      Ser o(a) melhor no esporte 

9. Quem você acha que deve ter a iniciativa na relação sexual? 

                   O homem 

                   A mulher 

                   Não há diferença 

10. Como você definiria sexualidade? 

                    Funcionamento do pênis e da vagina 

                    Não sei 

                    Afeto, carícias, entrosamento, comunicação 

                    Outros 

11. Qual a sua opção sexual? 

                     Heterossexual 

                     Homossexual 

                     Bissexual 

                     Não quer responder 

Trocando ideias 

1. Após a pesquisa, faça um levantamento das respostas, transformando 

os resultados em gráficos e tabelas. (Peça ajuda ao professor de 

Matemática ou de Estatística para realizar este trabalho.) 

2. De acordo com a sua pesquisa, promova um debate para analisar os 

resultados e desenvolva uma conclusão do trabalho. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Fonte: Pires et. al. (2002) Vol. 2. p. 68, 69,70) 

Atividade 3 

Caixa das dúvidas 

Esta atividade consiste em sondar os alunos sobre seus principais 

questionamentos a respeito do tema sexualidade. 

Cabe a você proporcionar e estimular um ambiente que favoreça a 

desinibição, deixando os alunos bem à vontade para uma reflexão sobre as 

principais dúvidas a respeito do assunto. 

Através de perguntas, os alunos podem expressar toda a sua curiosidade. 

As perguntas deverão ser depositadas na “Caixa das dúvidas”. 

Para esta atividade você necessitará de: 

 caixa de sapato formada com papel de presente, fantasia ou folhas de papel de 

revista colorida, com dizeres nas laterais “Caixa das dúvidas”. Não se esqueça 

de fazer uma abertura na tampa da caixa para que as perguntas possam ser 

depositadas. 

Objetivo 

 Este trabalho tem por objetivo identificar as principais indagações a respeito da 

sexualidade dos alunos para que possam ser discutidas ao longo do projeto. 

Avaliação 

 Ao final da aula, oriente uma discussão para identificar o que os alunos sentiram ao 

realizar a atividade. 

Observação: Os alunos poderão fazer tantas perguntas quanto desejarem, cabendo-

lhes decidir se desejam identificar-se. 

(Fonte: Pires et. al. (2002) Vol. 1. p. 74) 

 



Atividade 4 

Palestra sobre Métodos Contraceptivos e Gravidez na Adolescência com 

profissionais da área da saúde. 

Atividade 5 

Filme Juno 

 

Após a exibição do filme Juno, estimular a discussão entre os alunos sobre as 

dificuldades e consequências de uma gravidez indesejada e não planejada durante a 

adolescência.  (JUNO, Direção: Jason Reitman. Produção: John Malkovich. EUA: 

Fox Searchlight Pictures (Brasil – Paris Filmes): 2008 (lançamento). 1 DVD (1h 36 

min.). son., color. 

 

Atividade 6 

 

Gravidez na adolescência 

 

Não existe nada mais belo, emocionante, perfeito do que a vida. 

Realmente é um evento mágico! Pensando nesse sonho de gerar uma vida, 

muitas adolescentes engravidam. Mas a maioria não percebe as consequências 

provenientes da gestação nessa fase. 

A falta de informação e de acesso aos métodos contraceptivos, os mitos, a 

insegurança, a falta de instrução e o desajuste familiar são alguns dos fatores que 

contribuem para o aumento da gravidez não planejada entre as jovens. 

Quando a gravidez se torna um fato, muitas se sentem perdidas, angustiadas, 

com medo da família. O namorado, que até então era o príncipe encantado, fica 

assustado com o excesso de responsabilidade e toma atitudes como negar a 

paternidade e até sugerir o aborto. Somente uma pequena parcela realmente 

assume as obrigações de pai. 

A gravidez precoce pode ser um grande complicador para a vida das 

adolescentes, gerando problemas como desnutrição, anemia, hipertensão específica 

da gravidez, trabalho de parto prematuro, infecções, etc. Existe risco também para 



os bebês, como baixo peso, prematuridade, risco de mortalidade maior que dos 

filhos de mães mais velhas. 

Apesar do aumento do número de adolescentes que procuram os consultórios 

ginecológicos para se orientarem, é comum existir um retardo no início do pré-natal 

devido ao diagnóstico tardio da gravidez, provocado pelo medo da opinião dos 

familiares, pela negação à gravidez, o desconhecimento sobre o que fazer e a 

incerteza sobre abortar ou deixar “evoluir”. 

A gravidez precoce acarreta também problemas nas áreas escolar e de 

capacitação profissional, levando os adolescentes a abandonar os estudos e/ou 

trabalho para cuidar dos filhos. 

 

Trocando ideias 

 

 Convide uma adolescente que esteja grávida ou que já esteve, para uma 

entrevista: 

- formule previamente as perguntas; 

- escolha o/os entrevistador(es); 

- ao final da entrevista, um aluno deverá fazer os agradecimentos em nome da 

turma. 

 

  

 Você ou o seu namorado utilizaram métodos anticoncepcionais? 

 O que você sentiu ao descobrir que estava grávida? 

 Como foi a reação do seu namorado à notícia? 

 Você contou a seus pais de imediato? Como eles reagiram? 

 A sua família lhe deu apoio? 

 Qual foi a reação dos seus amigos? 

  Como é estar grávida? 

 Como é a participação do pai da criança? 

 Quais são os planos para você e a criança? 

(Fonte: Pires et. al. (2002) Vol. 3. p.79 ) 

 

Sugestões de perguntas 



Atividade 7 

 

Custos da maternidade 

 

Dividam-se em grupos e façam uma pesquisa sobre os custos de: 

 Enxoval para bebê. 

(Procure a lista nas lojas especializadas) 

 Custos hospitalares 

(Peça informações numa maternidade: médico, anestesista, diária, medicamentos, 

etc.) 

 Alimentação 

(Faça uma entrevista com um pediatra.) 

 Mobiliário 

(Pesquise preços de berço, cômoda, colchão, banheira, guardarroupa, etc.) 

 

 

Discuta os seguintes pontos: 

 As diferenças de preço final entre as listas dos grupos. 

 Vocês se surpreenderam com os valores pesquisados? 

 Vocês teriam condições de assumir essas despesas? 

 A que conclusões vocês chegaram? 

 

Registrando os dados obtidos 

Elabore, com seu grupo, uma maneira de relatar os preços obtidos em cada item 

pesquisado. 

Utilize gráficos, tabelas, quadros, etc. 

 

Trocando ideias 

1. Discuta com a turma a importância de se preparar emocionalmente para se ter 

um filho. 

 

Plenária 

Professor: Tome cuidado para não criar um sentimento negativo em relação à 

gravidez, na adolescência ou não. 



(Fonte: Pires et. al. (2002) Vol. 3. p. 78) 

Atividade 8 

Trabalhando em grupos 

 

  

 Dividam-se em grupos. 

 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; 

- contra-indicações. 

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

entrevista com ginecologista, cartazes, folhetos informativos, murais com gravuras 

dos contraceptivos pesquisados, etc. 

 

 

- Cada membro do grupo avaliará o seu desempenho e a sua participação ao longo 

do trabalho. 

- Avaliação dos colegas e avaliação do professor. 

 

Professor 

 Ao final de cada apresentação, estimule as perguntas. Se houver necessidade, 

acrescente dados que não foram mencionados pelos alunos. 

(Fonte: Pires et. al. (2002) Vol. 3. p. 85) 

 

Atividade 9 

Tema: Métodos contraceptivos 

Sugestão de avaliação 



 

Pesquisando 

 

 Realize uma pesquisa com perguntas elaboradas pelo seu grupo ou por sua turma 

sobre métodos contraceptivos. 

 

Sugestões de perguntas 

 

1. Você usaria algum método contraceptivo em suas relações sexuais? 

 

                Sim                                Não 

 

 Em caso negativo, qual seria o motivo? 

 Em caso afirmativo, marque aquele que você escolheria: 

            Preservativo masculino 

            Preservativo feminino 

            DIU 

            Diafragma 

            Pílula 

            Injeção 

            Temperatura 

            Tabelinha 

            Espermicida 

            Pílula do dia seguinte                     Coito interrompido 

2. O que motivou você a escolher esse método contraceptivo 

______________________________________________ 

 

3. O método escolhido previne: 

 

                apenas a gravidez não planejada. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                a gravidez não planejada, a Aids e as DSTs. 

 

4. Onde você adquiriu informações sobre os métodos contraceptivos? 

           Amigo(a)                          Escola 

           Mãe/Pai Médico 

                                                             Outro ___________________________ 

 

5. Concluída a pesquisa, faça um levantamento dos dados fornecidos, 

confeccionando gráficos e tabelas para definir o perfil do jovem quanto à escolha 

do seu método contraceptivo. 

(Fonte: Pires et. al. (2002) Vol. 3. p. 104) 

Atividade 10 

 

DINAMICA: CUIDANDO DO NINHO 

 

Objetivo: 

 

Trabalhar com os grupos as questões relacionadas com a 

maternidade/paternidade precoce e com a responsabilidade de suas ações. 

 

O que você irá precisar: 

 

Sala ampla e confortável, 1 ovo cru de galinha por participante, canetas 

hidrográficas. 

Tempo: 15 minutos em sala de aula e 5 a 7 no cotidiano. 

 

O que você deverá fazer: 

 

1 – Marcar os ovos previamente: uma cor para o sexo feminino, outra para o 

sexo masculino, duas marcas para gêmeos e um asterisco ou uma trinca para 

alguma necessidade especial (deficiência). 

  

  

 



 

2 – Distribuir 1 ovo por participante ou 2 ovos com a marca de gêmeos e 

explicar que ele simboliza um recém-nascido que será cuidado pelo garoto 

(“pai”) e pela garota (“mãe”). 

 

3 – Estimular os adolescentes a personalizarem seu “bebê”, pintando um rosto, 

fazendo-lhe um ninho. 

 

4 – Estabelecer o compromisso de levarem seu “bebê-ovo” a todos os lugares 

a que forem, pelo prazo de tempo estipulado pelo facilitador. 

 

5 – Solicitá-los a trazer os “bebês” no último dia do encontro ou do curso. 

 

6 – Anotar os depoimentos e as histórias ocorridas com o “bebê” e com o 

participante. 

 

Pontos para discussão: 

 

a) Como o “bebê-ovo” interferiu na vida diária de cada adolescente? 

b) Que sentimentos surgiram? 

c) Que dificuldades apareceram durante o processo? 

d) Como foram interpretadas as quebras dos ovos? 

e) Por que há pessoas sem filhos? 

f) Algum “bebê-ovo” foi sequestrado? Como evitar? 

g) Que aprendizado resultou dessa dinâmica? 

 

Resultado esperado: 

 

Os participantes terão vivenciado o sentimento de responsabilidade que 

envolve a maternidade e a paternidade precoce (ter filhos) e o cuidado com os 

filhos. 

(Fonte: Ministério da Saúde (1997) p. 48) 
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