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Resumo 

 

 
O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na 
educação determina novas maneiras de aprender e ensinar, motivar 
e orientar para tornar os alunos participantes ativos de sua própria 
aprendizagem. A curiosidade em relação ao próprio corpo, 
principalmente do sistema genital motiva a uma compreensão 
utilizando os recursos tecnológicos disponíveis na escola. Descrever 
a importância de algumas ferramentas tecnológicas como internet, 
imagens, pesquisas, sites confiáveis a fim de despertar interesse e 
gosto pelo conhecimento nos alunos é o objetivo deste trabalho de 
pesquisa utilizando as TICs, assim como também apontar as 
vantagens e desvantagens desses recursos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso das tecnologias na Educação é de grande importância como mais um 

instrumento para facilitar a aprendizagem e também uma inovação no ensino, 

oferecendo possibilidades diversas de estratégias didático-pedagógicas. O professor 

deve assumir o papel de mediador de conhecimentos, onde também pode aprender 

com os alunos e ensinar novos caminhos para busca do conhecimento científico 

através das tecnologias.  

Esta unidade didática propõe possibilidades que as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) oferecem como mais instrumentos pedagógicos, 

para potencializar e dinamizar o processo ensino aprendizagem. Tem como proposta 

atividades sobre o sistema genital masculino e feminino com a utilização das TICs. 

 

1.1 OBJETIVOS: 

- Aplicar algumas atividades educativas utilizando as tecnologias disponíveis; 

- Identificar, localizar e diferenciar as estruturas do sistema genital masculino 

e  feminino; 

- Identificar órgãos do sistema genital; 

 

2 REVISÃO BIBLOGRÁFICA 

A educação determina novas maneiras de aprender e ensinar, motivar e 

orientar para tornar os alunos participantes ativos de sua própria aprendizagem.  

A curiosidade em relação ao próprio corpo, principalmente do sistema genital 

motiva a uma compreensão utilizando os recursos tecnológicos disponíveis na 

escola.  

Descrever a importância de algumas ferramentas tecnológicas como internet, 

imagens, pesquisas, sites confiáveis a fim de despertar interesse e gosto pelo 

conhecimento nos alunos é o objetivo deste trabalho de pesquisa utilizando as TICs, 

assim como também apontar as vantagens e desvantagens desses recursos. 

 

2.1 ANATOMIA DO SISTEMA GENITAL FEMININO 

Ovários. Os ovários são pares, localizados um de cada lado do útero. Com a 

forma semelhante a uma amêndoa, cada ovário é fixo em sua posição na bifurcação 

dos vãos sanguíneos ilíacos dentro da cavidade peritoneal, por vários ligamentos 

(MARIEB; HOEHN, 2009, p. 947). 
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Tubas Uterinas. As mulheres possuem duas uterinas (trompa de Falópio), ou 

ovidutos, que se estendem lateralmente a partir do útero. As tubas, que medem 

aproximadamente 10 cm de comprimentos se situam entre as pregas dos ligamentos 

largos do útero. A parte afunilada de cada tuba, chamada de infundíbulo, fica perto 

do ovário, mas é aberta para a cavidade pélvica. Termina em uma franja de 

projeções digitiformes (em forma de dedos, que tem a disposição de dedos), 

chamadas de fimbrias, uma das quais está presa à extremidade lateral do ovário 

(TORTORA, 2010, p. 1091). 

Útero. O útero está localizado na pelve (região inferior do tronco, quadril), 

anterior ao reto e póstero-superior à bexiga urinária. É um órgão muscular oco, com 

paredes grossas que tem função de receber, reter e nutrir um ovo ou óvulo 

fertilizado. 

A porção maior do útero é conhecida como corpo. A região arredondada 

superior à entrada das tubas uterinas é o fundo, e a região levemente estreitada 

entre o corpo o colo e o istmo. O colo uterino (cérvix) é seu pescoço, ou passagem 

estreita, o qual se projeta para a vagina inferiormente. A cavidade do colo do útero 

se comunica com a vagina através do óstio (abertura, entrada) do útero (óstio 

externo) e com a cavidade do corpo uterino através do óstio histológico interno. 

(MARIEB; HOEHN, 2009, p. 951). 

Vagina. A vagina é um canal fibromuscular longo e tubular, com 10 cm de 

comprimento, revestido por túnica (membrana) mucosa, que se estende do exterior 

do corpo do útero até o colo sendo situada entre a bexiga urinária e o reto, a vagina 

está direcionada superior e posteriormente, fixando-se no útero. (TORTORA, 2010, 

p. 1096). 

Genitália externa. A genitália externa, também chamada de vulva ou 

pudendo, inclui monte do púbis, lábios, clitóris e estruturas associadas com o 

vestíbulo.  

O monte do púbis é uma área de tecido adiposo (gorduroso), arredondada 

situada sobre a sínfise (articulação com pouca mobilidade) púbica. Após a 

puberdade essa área é coberta com pelos pubianos. Dispondo-se posteriormente a 

partir do monte do púbis estão duas dobras alongadas de tecido adiposo e pele, 

cobertas por pelos, os lábios maiores do pudendo. Ao lado da abertura vaginal estão 

às glândulas vestibulares maiores, do tamanho de uma ervilha, homólogas 
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(semelhante) às glândulas bulbouretrais nos homens. (MARIEB; HOEHN, 2009, p. 

955). 

Anterior ao vestíbulo (espaço anterior da vulva, onde se juntam os pequenos 

lábios) está o clitóris (“monte”), uma estrutura pequena saliente, composta 

principalmente de tecido erétil, homóloga ao pênis do homem. Sua porção exposta é 

chamada de glande do clitóris. Ele está coberto por uma dobra de pele chamada de 

prepúcio do clitóris formado pela junção das dobras dos lábios menores do pudendo. 

O clitóris é ricamente inervado com terminações nervosas sensíveis ao toque, e 

torna-se cheio de sangue e ereto durante a estimulação tátil, contribuindo para a 

excitação sexual feminina.  

O períneo feminino é uma região em forma de losango localizado entre o arco 

púbico anteriormente, o cóccix posteriormente e os túberes isquiáticos lateralmente. 

(MARIEB; HOEHN, 2009, p. 955). 

 

2.2 ANATOMIA DO SISTEMA GENITAL MASCULINO 

Pênis. De acordo com Marieb e Hoehn (2009, p. 935) o pênis contém a parte 

esponjosa da uretra e três corpos cilíndricos longos de tecido erétil. Esse tecido erétil 

é uma rede esponjosa de tecido conjuntivo e músculo liso, contendo muitos espaços 

vasculares (“cavernas”). 

Bolsa escrotal. Marieb e Hoehn (2009, p. 933) explicam que a bolsa escrotal 

é um saco de pele e fáscia (membrana fibrosa que envolve regiões anatômicas) 

superficial suspenso para fora da cavidade abdominopélvica na raiz do pênis. O 

músculo dartos (“coberto de pele”), uma camada de músculo liso na fáscia 

superficial, enruga a pele escrotal. O músculo cremaster (“suspensório”), bandas de 

músculos esquelético, formadas a partir do músculo oblíquo interno do abdome, 

eleva os testículos. 

Testículos. Tortora (2010, p. 1073) descreve que os testículos são glândulas 

ovais pares, situadas no escroto medindo aproximadamente 5 cm de comprimento e 

2,5 cm de diâmetro. Cada testículo pesa entre 10 e 15 gramas. 

Nos testículos estão os túbulos seminíferos contorcidos onde são produzidos 

os espermatozoides.  

Epidídimo. O epidídimo em forma de xícara (epi = ao lado; dídimo = os 

testículos) tem aproximadamente 3,8 cm, sendo a maior parte do epidídimo consiste 
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em ductos muito enrolados com uma extensão de cerca de 6 m aproximadamente se 

forem desenrolados. (MARIEB; HOEHN, 2009, p. 935). 

Quando um homem é sexualmente estimulado e ejacula, o músculo liso, nas 

paredes do epidídimo contraem, expulsando o espermatozoide para o próximo 

segmento do sistema de ductos, o ducto deferente (MARIEB; HOEHN, 2009, p. 955). 

Canal deferente ou Ducto deferente. O ducto deferente tem 

aproximadamente 45 cm à camada muscular que o compõe é grossa percebível 

como um fio duro quando se aperta com a ponta dos dedos. Na hora da ejaculação 

os músculos desse canal produzem movimentos peristálticos que empurram os 

espermatozoides adiante até serem lançados na uretra. (MARIEB; HOEHN, 2009, p. 

935 e 936). 

 

Glândulas anexas ou acessórias.  

Próstata: é uma glândula simples, anelada, do tamanho aproximado de uma 

bola de golfe. Mede aproximadamente 4 cm de lado a lado, cerca de 3 cm do topo 

até a parte inferior e aproximadamente 2 cm da parte da frente até a parte de trás, a 

próstata aumenta lentamente de tamanho do nascimento até a puberdade. Em 

seguida se expande rapidamente até por volta dos 30 anos; após esse tempo seu 

tamanho normalmente permanece estável, até por volta dos 45 anos, quando pode 

ocorrer um novo aumento. (TORTORA, 2010, p. 1082-1083). 

Glândulas bulbouretrais: as glândulas bulbouretrais ou glândulas de cowper 

são pares e tem o tamanho aproximado de uma ervilha. Localizam-se inferiormente 

à próstata, em ambos os lados da parte membranácea da uretra, dentro dos 

músculos transversos profundos do períneo, e seus ductos abrem na parte 

esponjosa da uretra. (TORTORA, 2010, p. 1083). 

 



  8 

3 ATIVIDADES 

Conhecer o próprio corpo é fundamental para entender como o ser humano é 

estruturalmente formado. Vamos aprender? 

 

1) Você já olhou com atenção e observou bem as partes de seu corpo? 

Descreva as partes com o máximo de detalhes que conseguir. Mas antes 

assinale se você é do sexo feminino ou masculino. 

     (   ) Feminino   (   ) Masculino 

 

2) Escreva o que você sabe sobre:  

a) Sistema Genital Feminino: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Sistema Genital Masculino 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3) Observe as seguintes imagens e escreva no caderno o que elas ensinam: 

a) Sistema Genital Feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Sistema Reprodutor Feminino 
Fonte: PRGOVBR. Dia a Dia Educação. Sistema reprodutor feminino 1. Disponível em:  
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=490&evento=3. Acesso em: nov. 
2013.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Sistema Reprodutor Feminino 
Fonte: PRGOVBR. Dia a Dia Educação. Sistema reprodutor feminino 2. Disponível em: 
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=532&evento=3. Acesso em: nov. 
2013.  

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=490&evento=3
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=532&evento=3
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4) Agora, observe a posição interna dos órgãos do Sistema Genital 

Feminino. 

a) Você sabe o nome de algum órgão da figura? (Anote). 

 

b) Analise a figura, os detalhes das estruturas do sistema genital feminino e 

anote os nomes das estruturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Aparelho Genital Feminino 
Fonte: BIOMANIA. Aparelho Genital Feminino. Disponível em:  
http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1189. Acesso em: nov. 2013. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1189
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5) Observe a posição do Sistema Genital Masculino 

a) Escreva o nome das estruturas que conhece do sistema genital 

masculino. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Sistema Reprodutor Masculino 
Fonte: PRGOVBR. Dia a Dia Educação. Sistema reprodutor masculino. Disponível em: 
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=812&evento=3. Acesso em: nov. 
2013. 

 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=812&evento=3
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b) Observando a figura anote todos os nomes das estruturas do sistema 

genital masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 5 – Sistema reprodutor masculino 
Fonte: PRGOVBR. Dia a Dia Educação. Sistema reprodutor masculino. Disponível em: 
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=240&evento=3. Acesso em: nov. 
2013. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=240&evento=3
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6) Agora compare e anote as diferenças que você achou entre o sistema 

genital feminino e masculino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 - Sistemas reprodutores humanos 
Fonte: PRGOVBR. Dia a Dia Educação. Sistemas reprodutores humanos. Disponível 
em:http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=848&evento=3. Acesso em: 
nov. 2013. 

 

7) Pesquisar no Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/ 

a) Imagens sobre o Sistema Genital Feminino e Sistema Genital Masculino. 

 

b) Digitar no campo da pesquisa. Anatomia do Sistema Genital Masculino 

e Feminino: útero grávido, ovários, testículos, próstata etc. 

 

c) Anotar nome das diferentes estruturas observadas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Navegando na internet  

a) Explorar o site: AULA DE ANATOMIA. “Sistema genital”. Disponível em:  

http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=159 

  

b) Escolher 3 estruturas do sistema genital masculino e 3 estruturas do 

sistema genital feminino, copiar as informações sobre os mesmos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=848&evento=3
http://scholar.google.com.br/
http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=159
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Complete a tabela com as informações observadas nas atividades: 2, 3 e 

4 com seus respectivos nomes. 

 

Órgãos do Sistema Genital Masculino               

 

Órgãos do Sistema Genital Feminino 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10) Animação/Simulador 

a) Acesse o site: SHIMAMOTO, Delma Faria. Sistema Reprodutor 

Humano. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10595 

 

b) Observe as estruturas do sistema reprodutor (genital) masculino e 

feminino, siga as instruções de comando. 

 

c) Faça uma anotação sobre o que visualizou no link acima. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

file:///E:/Downloads/Delma%20Faria
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10595
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) Pesquisa na internet. 

a) Escolha duas imagens sobre sistema genital masculino e duas sobre o 

sistema genital feminino e imprima. 

 

b) Leia com atenção o texto do site: LAY-ANG, Giorgia. Sistema genital 

feminino. Disponível em: http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-

reprodutor-feminino.htm. 

c) Anote as principais informações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12) Com base nas informações e conhecimentos adquiridos com as aulas 

sobre Sistema Genital Masculino e Feminino. Monte um esquema com as 

palavras abaixo: 

 - 10 cm de comprimento 

 - Vulva 

 - Ovários 

 - Tem fímbrias 

 - Sistema Genital 

 - Útero 

 - Vagina 

 - Tubas uterinas 

 - Semelhante a amêndoas 

 - Feminino 

 - Pelve 

 - Órgão muscular oco 

http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-reprodutor-feminino.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-reprodutor-feminino.htm
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