
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014 

Título: Discutindo sexualidade: possibilidades e desafios no ambiente escolar 

Autor: Adriane Garcia Grisante 
 

Disciplina/Área:  Ciências 
 

Escola de Implementação do 
Projeto e sua localização: 

 Colégio Estadual Padre José Herions 

Município da escola:  Rolândia 
 

Núcleo Regional de Educação:  Londrina 
 

Professor Orientador:  Virgínia Iara de Andrade Maistro 
 

Instituição de Ensino 
Superior: 

 Universidade Estadual de Londrina 

Relação Interdisciplinar:  Arte e Língua Portuguesa 
 

Resumo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho é uma Produção Didático-
Pedagógica direcionada a alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental e será desenvolvida 
durante o segundo semestre do ano letivo de 
2015. O objetivo é contribuir para a reflexão, 
discussão e, consequentemente, formação de 
conceitos associados à sexualidade, pois 
verifica-se que muitos de nossos alunos trazem 
informações e valores sobre essa temática 
baseados em senso comum e, muitas vezes,  
carregados de preconceitos. Cabe à escola 
considerar esse conhecimento prévio dos 
alunos, colocá-los em pauta para discussões, 
direcionar reflexões e sistematizá-lo, numa 
tentativa de expandi-lo, de desmistificá-lo, de 
transformar conceitos errôneos, mitos, tabus e 
preconceitos em conhecimento científico. As 
atividades abrangerão estudos teóricos por meio 
de coletas de dados, dinâmicas, documentários, 
filmes e textos direcionados ao ensino e à 
aprendizagem de forma lúdica, fornecendo 
subsídios para que os jovens possam refletir 
sobre as responsabilidades envolvidas na 
sexualidade. Espera-se que reflitam sobre si e 
sobre seu compromisso com os outros.  

Palavras-chave: 
 

 Educação sexual. Sexualidade. Contexto 
escolar. 

Formato do material didático: Unidade Didático-pedagógica 

Público:  Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 



APRESENTAÇÃO 

 

A presente Produção Didático-Pedagógica se caracteriza como Unidade 

Didática direcionada aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Padre José Herions - Ensino Fundamental e Médio, pertencente ao 

NRE de Londrina, que será desenvolvida durante o segundo semestre do ano 

letivo de 2015, tendo como objetivo contribuir para a reflexão, discussão e 

consequentemente formar conceitos sobre os mais diversos assuntos inseridos 

na temática da sexualidade, pois verifica-se que muitos de nossos alunos 

trazem informações e valores sobre essa temática que nem sempre são 

verdadeiros ou destituídos de preconceitos.  Cabe à escola desmistificar 

conceitos errôneos, mitos, tabus e preconceitos que são influenciados pela 

sociedade, pela família e pela religião que professam, articulando o 

conhecimento informal com o sistematizado, de forma a superar as lacunas 

existentes, respondendo, dessa forma, às ansiedades e dúvidas dos alunos. 

As atividades serão desenvolvidas a partir de estudos teóricos, por meio 

de coletas de dados, dinâmicas, documentários, filmes e textos, direcionadas 

ao ensino e a aprendizagem na forma lúdica, possibilitando ao educando a 

construção do saber e aprendizagem significativa. Sendo assim, as práticas 

educativas envolvendo o lúdico no ensino de Ciências, tornam-se mais 

atrativas, prazerosas e facilitadoras para a assimilação das informações, dos 

conceitos científicos, de maneira clara, isenta de discurso moralista, biologista 

e fornecendo subsídios para que os jovens possam ser capazes de mudar suas 

atitudes e para que possam atuar na sociedade com responsabilidade e 

compromisso para consigo e com o outro.  

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Por tratar-se de uma problemática social que tem interferido diretamente 

no processo ensino-aprendizagem, faz-se necessário o desenvolvimento da 

educação sexual nas escolas, pois é um direito do adolescente ampliar seu 

conhecimento sobre sua sexualidade, o que contribui para a superação dos 

preconceitos, a criação de laços de afetividade e confiança e o 

desenvolvimento do pensamento crítico, moral e ético na discussão e reflexão 

de situações- problemas que envolvem a temática. 

Podemos dizer que educar sexualmente o aluno é um processo muito 

complexo, é dar oportunidade ao jovem de se expressar, de ser agente ativo, 

reflexivo e questionador, de modo que favoreça uma tomada de decisão futura 

com liberdade e responsabilidade. Por essa razão, abordar educação sexual no 

ambiente escolar requer outras dimensões, vai além de informações 

reprodutivas ou preventivas que os livros de Ciências e de Biologia trazem. De 

acordo com Maistro (2009, p. 60): 

 

A ênfase do projeto de educação sexual deve ser a discussão em 

torno da temática da sexualidade sob múltiplos olhares, enfocando a 

prevenção e a saúde, as relações de gênero, o corpo como matriz da 

sexualidade, com funções biológicas, afetivas e sociais e não 

procurando apenas tratar da gravidez na adolescência e das doenças 

sexualmente transmissíveis (MAISTRO, 2009, p. 60). 

 

Desse modo, é fundamental valorizarmos o conhecimento que o aluno já 

traz sobre sexualidade e relacioná-los com os novos saberes. Para isso, será 

necessário realizarmos uma atividade de sondagem para analisarmos seus 

conhecimentos prévios, pois produziremos, assim, uma aprendizagem 

significativa, contribuindo para que o aluno possa formular um pensamento 

crítico, podendo tomar decisões responsáveis sobre si e os outros. Ausubel 

(1980 apud DELABETHA; DA COSTA, 2014, p. 1) afirma: 

 

Se eu tivesse que reduzir toda psicologia educacional a um único 

princípio, diria isto: O fator isolado mais importante que influencia a 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que 



ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos (AUSUBEL, 1980 

apud DELABETHA; DA COSTA, 2014, p. 1). 

 

Na concepção de Ausbel, é preciso considerar aquilo que os alunos 

trazem consigo, o conhecimento prévio, para, a partir dele, desenvolver outras 

reflexões e expandir o conhecimento.  Sendo assim, torna-se importante o 

processo em preparar aulas para descobrir o que os alunos já sabem sobre 

determinado assunto.  

Ausubel (1980 apud DELABETHA; DA COSTA, 2014, p. 1) defende a 

ideia da aprendizagem significativa, em que os novos conteúdos serão 

relacionados quando as ideias já existentes na estrutura mental dos alunos 

forem ampliadas e reconfiguradas. 

Para esse autor, os conteúdos preparados para serem ensinados 

precisam ser instigantes, desafiadores, e o aluno precisa estar disposto a 

aprendê-los. Sem esses dois fatores, muito provavelmente, a aprendizagem 

significativa não ocorrerá. 

A teoria proposta por Ausubel privilegia a aprendizagem cognitiva, já que 

há integração de conteúdos aprendidos com os que estão, previamente, na 

mente dos alunos. O processo de associar as informações prévias com as 

“novas”, intitula-se Aprendizagem Significativa. 

Outro aspecto a ser considerado neste trabalho é o desenvolvimento de 

atividades lúdicas no processo de ensino/aprendizagem. O lúdico, devido à sua 

capacidade de envolver o indivíduo de forma intensa, cria um clima de 

entusiasmo, o que permite o envolvimento emocional dos alunos, forçando-os a 

canalizar suas energias, vencer suas dificuldades, modificar suas realidades, 

propiciando condições de liberação da criatividade e grande fonte de prazer. 

Isso pode proporcionar o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração (PINTO; TAVARES, 2010). 

Assim, para permitir que os alunos exercitem sua criatividade, eles serão 

estimulados a desenvolver habilidades que o tornem capazes de construir 

materiais, envolvendo a realidade concreta, associando o conteúdo que ele traz 

aos novos saberes. Dessa forma, trabalhar com o lúdico torna-se uma 

metodologia privilegiada, pois faz com que os alunos expressem sentimentos, 

valores, usem o corpo, os sentidos, os movimentos, diversas linguagens para 



criar e solucionar problemas. Para Kishimoto (2001, p. 36): “Quando as 

situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a 

estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa”. 

 Nesse sentido, o jogo, a ser inserido nas atividades, vai permitir ao 

adolescente a aprender a se relacionar com os outros para tornar-se um adulto 

saudável e feliz. Sobre isso, Gersos (2001 apud HAETINGER; HAETINGER, 

2006, p.60) discorre: 

 

Brincar é importante em todas as fases da vida.Amaneira como isto 

acontece difere nas idades e nas épocas, mas o prazer e a 

necessidade são os mesmos. Necessidade de libertar-se, de 

fantasiar, de criar e divertir. Prazer em explorar, extravasar, 

relacionar-se consigo e com o outro.  Estas são apenas algumas 

contribuições da relação existente entre o humano, o brincar e o criar 

(GERSOS, 2001 apud HAETINGER; HAETINGER, 2006, p.60). 

 

 Para Kishimoto (2001, p. 96), o jogo é o instrumento adequado para a 

aprendizagem, por ser livre de pressões e avaliações, acaba criando um clima 

de liberdade de expressão, de interesse, despertando a descoberta e reflexão. 

 Pensando em nossos adolescentes, é necessário, ao desenvolvermos 

nossas atividades, investirmos em um clima acolhedor para que possa gerar e 

favorecer integração e aceitação entre o grupo. Assim, todos os envolvidos 

poderão crescer e aprender uns com os outros. “O jogo só promove a 

aprendizagem quando gera integração entre sujeito e objeto, sujeito e outros 

sujeitos e todos e o meio” (GERSOS, 2001 apud HAETINGER; HAETINGER, 

2006, p. 61). 

 É essencial que o professor planeje e organize as atividades lúdicas se 

colocando no lugar do aluno para que ele perceba que o jogo deve ser 

trabalhado de forma prazerosa e motivadora, pois só assim terá o envolvimento 

satisfatório dos seus educandos. Dificilmente um professor desenvolverá a 

capacidade lúdica dos seus alunos se ele não perceber a sua própria 

ludicidade. 

 O trabalho em grupo é fundamental para contribuir na aceitação e no 

respeito às diferenças, desenvolver senso de cooperação e sermos mais 

humanos. Fonseca e Muniz (2000 apud HAETINGER; HAETINGER, 2006, p. 



58) defendem a importância das brincadeiras como espaço fundamental na 

vida, “onde haja a conquista da liberdade, da autonomia, da compreensão do 

mundo vivido, de auto-reflexão e, principalmente, da emancipação”. 

 Quando estudamos e sentimos prazer, tornamos a informação 

significativa e, assim, os vídeos podem ser grandes aliados nos processos de 

ensino e aprendizagem da sexualidade. Para Moran (2009 apud STOFFEL; 

BRANCALHÃO, 2009, p.9): 

 

Os vídeos facilitam a motivação, o interesse por assuntos novos, são 
dinâmicos, contam histórias, facilitam o caminho para níveis de 
compreensão mais complexos. Um bom vídeo é interessantíssimo 
para introduzir um novo assunto, despertar a curiosidade, 
incentivando o desejo da pesquisa nos alunos para aprofundar 
conteúdos (MORAN, 2009 apud STOFFEL; BRANCALHÃO, 2009, 
p.9). 
 

 

 Partindo desse pressuposto, esta Unidade Didática, traz atividades 

lúdicas a partir de jogos, vídeos, debates, etc que permitem uma participação 

ativa dos adolescentes, fazendo com que eles interajam entre si, 

proporcionando reflexões, discussões, expressando sentimentos e valores de 

forma prazerosa, desvinculada de preconceitos e tabus, desenvolvendo uma 

aprendizagem cognitiva e afetiva em relação à sexualidade. 

Iniciaremos a aplicação dessa unidade didática realizando uma reunião 

com os pais para esclarecermos a nossa proposta de trabalho, justificando a 

importância de se trabalhar sexualidade no espaço escolar. 

Aos alunos participantes, apresentaremos o trabalho a ser realizado, 

explicitando a sua importância para a saúde mental e física de cada 

um,tratando dos diversos temas que o projeto suscita de maneira clara, 

objetiva, sem preconceitos ou tabus. 

A metodologia aplicada será dinâmica, dialógica e participativa, 

valorizando os conhecimentos e experiências prévias dos adolescentes.  

Partindo desse pressuposto, seguem as atividades sugeridas que serão 

ministradas em 32 aulas, organizadas em UNIDADES. 

 

 



 

 

 

1ª ATIVIDADE: Será proposta aos adolescentes a aplicação de um 

questionário com a finalidade de investigar o conhecimento prévio dos mesmos 

envolvendo o tema do referido projeto. 

SONDAGEM: QUESTIONÁRIO 

 

Objetivos: Verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre sexualidade; 

incentivar os debates para as aulas seguintes. 

Material: Questionário impresso e caneta. 

Desenvolvimento: 

O questionário será aplicado sem identificação do aluno, uma vez que será 

utilizado pelo professor para elencar os conhecimentos prévios de cada um, 

com o objetivo de nortear as intervenções seguintes. 

 

QUESTIONÁRIO 

*Poderá haver mais de uma resposta em cada questão 

1. Sua idade:_____ 

2. Seu sexo é:            (   )masculino                   (   )feminino 

3. O conhecimento que você possui sobre sexualidade foi adquirido com: 

          (   )pai       (   )mãe      (   )amigos     (   )professor       (   )internet (   )TV 

4.O que é sexualidade para você? 

(    ) conhecimento do corpo 

1ª UNIDADE: CONHECIMENTOS PRÉVIOS E SENTIMENTOS DOS ALUNOS 

 



(      ) conhecimento unicamente sobre o corpo 

(      ) ato sexual 

(    ) desejo, fantasia, palavras, abraços, beijos, sensações, imagens e 

experiências. 

(     ) outros________________________________________________ 

5.Você concorda que muitos programas de televisão influenciam os 

adolescentes a iniciarem precocemente sua vida sexual? 

(    ) Sim                            (    ) Não 

6.Virgindade para você é: 

(    ) aspecto físico 

(    ) opção 

(    ) tabu 

(    ) realidade 

(    ) outros:________________________________________________. 

7.Você sabe como uma mulher engravida? 

(    ) Sim                             (    )Não 

8. Você já ouviu falar nas IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis)? 

(   ) Sim                             (   )Não 

9.Quem deve prevenir a gravidez precocee as infecções sexualmente 

transmissíveis? 

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

10.  Para você, qual é o significado de uma relação sexual? 

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

(    ) ato proibido        (    ) ato repugnante 



11. Em sua opinião, quando uma garota fica grávida, é porque, na maioria das 

vezes: 

 (     ) não conhecia os métodos para se evitar a gravidez. 

(    ) conhecia os métodos, mas possuía aquele pensamento mágico que  

isso (gravidez) nunca iria acontecer. 

(   ) conhecia os métodos para evitar a gravidez, sabia que poderia 

engravidar e,mesmo assim, preferiu ter a relação sexual e arriscar. 

 

 

2ª ATIVIDADE: Nessa atividade, os alunos terão que escolher um balão. O 

mesmo contém um substantivo que despertará sentimentos bons e ruins sobre 

o tema sexualidade. 

DINÂMICA: SENTIMENTOS EMBALÕES 

 

Objetivo: Verificar quais sentimentos são 

despertados nos alunos, em relação à 

sexualidade. 

 

Material: Balões, fita crepe, fichas com as 

palavras- temas e canetas hidrocor. 

 

Desenvolvimento: 

1ª Passo: Escrever em uma ficha, uma 

palavra que transmita sentimentos bons ou 

ruins sobre o tema sexualidade.  Fazer 

várias fichas. 

 

 

    Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 
 

       Figura 1: Balões 



Sugestões: 

Figura 2: Sentimentos 

BONS RUINS 

Conscientização Nojo 

Responsabilidade Preconceito 

Saúde Irresponsabilidade 

Prazer Vergonha 

Amor Violência 

Fonte: a autora deste trabalho 

2ª Passo: Colar estas fichas nos balões. Eles serão dispostos de forma que as 

fichas não fiquem visíveis a todos. Colá-los no quadro-de-giz, aleatoriamente. 

Cada participante deverá escolher um. Se for algo ruim, o aluno deverá explicar 

o porquê de ser ruim, estourar o mesmo e jogá-lo no lixo. Se for algo bom, 

deverá recolar o balão no quadro, com a palavra voltada para que todos 

visualizem. 

 

 

SUGESTÕES PARA DEBATE: 

• Por que o tema sexualidade desperta tantos sentimentos? 

 

 

3ª ATIVIDADE: Nessa atividade, cada aluno se identifica, justifica a escolha do 

seu nome e diz se gosta ou não do mesmo. 

 

DINÂMICA: ORIGEM DO NOME 



 

Objetivo: Dar oportunidade aos alunos para a reconstrução da sua identidade 

e da autoestima. 

 

Desenvolvimento: 

A professora solicitará a cada aluno que informe o seu nome, se o mesmo o 

agrada e de quem foi a escolha (pai, mãe, tio, etc). A origem do nome deverá 

ser esclarecida em seguida pela professora, com o auxílio do “Miniguia dos 

melhores nomes” (LUCIANO, 2012). 

 

SUGESTÕES PARA DEBATE: 

• Por que o nome identifica uma determinação da pessoa e atrás disso há 

sempre uma origem? 

• Por quê, antes de nascermos, já existem expectativas de...  

 

Resultado esperado: Reflexões sobre a origem do nome, a história que cada 

pessoa carrega consigo, despertando a sensibilidade, a afetividade e a 

autoestima dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1ª ATIVIDADE: Nessa atividade, os alunos expressarão toda a sua curiosidade 

e seus questionamentos a respeito do tema “sexualidade” através de perguntas 

que serão depositadas numa caixa. 

 

CAIXA DAS DÚVIDAS (PIRES; GANDRA; LIMA, 2002) 

 

Objetivos: Identificar as principais dúvidas a respeito da sexualidade dos 

alunos para que possam ser discutidas ao longo do projeto. 

 

Material: Caixa decorada, sulfite colorido e caneta. 

 

Desenvolvimento: 

Levar para a sala de aula uma caixa decorada com temas da sexualidade, na 

qual os alunos poderão depositar suas dúvidas. A professora entregará para 

cada aluno um sulfite colorido do mesmo tamanho, evitando, assim, a 

identificação, para não constrangê-los. Terão a opção de deixar o papel em 

branco ou fazerem quantas perguntas desejarem. 

 

2ª ATIVIDADE: Na referida atividade, dependendo da indicação do tabuleiro 

(coração triste ou alegre), o aluno deverá retirar uma carta com a mesma 

gravura e cumprir a ordem nela contida. 

 

2ª UNIDADE: ENTRANDO NO MUNDO DO ADOLESCENTE 

 



 

JOGO: TRILHA DA SEXUALIDADE 

 

Objetivo: Identificar opiniões e valores que os adolescentes possuem em 

relação à sexualidade, para gerar discussão e reflexão. 

 

Material: Fornecido pela professora (ver ANEXOS A, B, C, D, E, F, G e H): 1 

tabuleiro, 6 peões,1 dado e 40 corações (20 corações alegres e 20 corações 

tristes). 

 

Desenvolvimento: 

 1ª Passo: Separar a turma em grupos de seis alunos, deixar claras as 

regras do jogo. 

2ª Passo: Como jogar: 

• Escolha o peão e coloque-o na posição SAÍDA. 

• Coloque as cartas alegres e tristes no lugar indicado no tabuleiro, 

com os corações para cima. 

•  O primeiro jogador será aquele que tirar o maior número no dado. 

Os seguintes deverão seguir o sentido horário. 

•  Escolhido o primeiro participante, jogue o dado novamente e ande 

com o peão o número de casas sorteadas. Os demais participantes, 

na sua vez, deverão fazer o mesmo. 

• Se o jogador cair em uma das casas com o desenho do coração 

(alegre ou triste), deverá retirar uma carta com o mesmo desenho e 

cumprir a ordem contida nela. 



• Depois de ler a carta e executar a ordem, deve-se colocá-la de volta 

por baixo das demais. 

• Dois peões não podem ocupar a mesma casa no tabuleiro ( exceto 

na casa “coração”), devendo o segundo jogador retornar à casa 

“coração” (triste ou alegre)mais próxima. 

• Ganha o jogo aquele que primeiro chegar ao final. MAS ATENÇÃO! 

Deve-se tirar o número correspondente às casas que faltam para a 

chegada; se não conseguir, fica-se no mesmo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

1ª ATIVIDADE: Nessa atividade os educandos assistirão a um documentário 

que relata três casos de gravidezes precoces e, paralelamente a essa 

atividade, a professora de Língua Portuguesa desenvolverá a leitura de um 

livro de literatura infanto-juvenil que aborda o mesmo tema da referida unidade, 

que é “Gravidez na adolescência”. Ao término da leitura, faremos um 

seminário, juntamente com a professora de Língua Portuguesa, para possíveis 

discussões e reflexões acerca do tema do livro. 

Figura 3: Capa do livro “Papel de pai”  

 

Fonte:FTD Educação (s.d.) 

 

 

3ª UNIDADE: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 



Esse livro tem como sinopse: Ludenor tem 13 anos; Pétula, sua 

namorada, tem 16. Um dia, “marcam bobeira”, e como resultado, Pétula 

engravida. E agora? Ele, praticamente uma criança, não tem a menor ideia do 

que fazer. Ela, um pouco mais madura, assume responsabilidades e leva o 

garoto a encarar a situação. Uma imensidão de questões se coloca diante 

deles. Suas vidas vão mudar para sempre. Como as famílias dos dois vão 

reagir? Pétula vai abandonar a escola? Vai continuar na casa dos pais? Quem 

vai pagar as despesas do pré- natal? E Ludenor vai assumir o papel de pai? 

 

 

DOCUMENTÁRIO: MENINAS 

Vídeo sobre gravidez na adolescência, com duração de 71 minutos.  

(DOCUMENTÁRIO ..., 2011). 

 

 

Objetivo: Refletir sobre os motivos e as consequências da maternidade e 

paternidade na adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

Este documentário retrata o cotidiano de quatro adolescentes durante 

um ano.  Evelin, 13 anos, está grávida de um jovem de 22 anos que 

deixou o tráfico de drogas recentemente. Luana 15 anos, declara que 

planejou sua gravidez, pois desejava ter um filho só para ela. Edilene, 

14 anos, espera um filho de Alex, que também engravidou sua vizinha 

Joice. 

 

 

 

 

 

 



Material: TV pen drive 

Desenvolvimento:  

Durante a apresentação do documentário, observar as reações dos alunos e os 

comentários com os colegas. Esses dados serão fundamentais para as 

discussões. 

SUGESTÕES PARA DEBATE:  

• Como meninos e meninas se relacionam com a maternidade e 

paternidade? 

• As representações da maternidade e paternidade sofrem influência da 

classe social e gênero. 

• Observação: Esta atividade também pode promover um debate sobre 

aborto e legislação. 

 

2ª ATIVIDADE: Essa atividade consiste na visualização de um filme que 

aborda uma gravidez precoce e suas implicações. 

 

VÍDEO: BONEZINHO VERMELHO 

Assistir ao filme “Bonezinho Vermelho”, produzido pela Videolar S. A., em 

2002, com duração de 30 minutos (BONEZINHO..., s. d.). 

 

Objetivos: Trabalhar os métodos contraceptivos, refletir sobre as 

consequências de uma gravidez na adolescência, na vida do garoto e da 

garota. Relacionar historicamente, os avanços das conquistas da mulher, em 

relação à sexualidade na sociedade. 

 

Material: TV pen drive 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES PARA DEBATE:  

• Quem deveria pensar na contracepção, Gabriela ou Tavinho? 

• A menina pode engravidar na primeira vez que transa? 

 

 

3ª ATIVIDADE: Essa atividade consiste em transmitir informações seguras 

sobre métodos contraceptivos. 

Assistir ao vídeo de 5 minutos e 54 segundos, cujo título é: “Reprodução 

humana – métodos contraceptivos – parte 1”, que expõe, nesta primeira parte,  

a fecundação e o ciclo menstrual. Os métodos contraceptivos citados são 

anticoncepcionais, tabelinha, coito interrompido e camisinha 

(REPRODUÇÃO..., 2008a). 

 

Assistir ao vídeo de 6 minutos e 16 segundos, cujo título é: “Reprodução 

humana – métodos contraceptivos – parte 2”, em que é explicado sobre a 

utilização das pílulas contraceptivas, os contraceptivos injetáveis e o diafragma. 

Também comenta-se sobre a importância da camisinha na proteção contra as 

DST. Outros métodos comentados são o DIU e os métodos de esterilização 

que são a vasectomia e a laqueadura (REPRODUÇÃO..., 2008b). 

SINOPSE 

Este filme retrata o namoro da adolescente Gabriela e Tavinho, contado 

pelo Mauro, irmão da menina. Mostra as inseguranças e decisões do casal 

sobre sua vida afetiva e sexual. O clímax se dá com a gravidez de 

Gabriela e as mudanças que ocorrem a partir daí, para ela, seu namorado 

e família. 

 



 

 

Objetivo: Saber evitar uma gravidez precoce. 

Material: TV pen drive 

Desenvolvimento: 

• Assistir ao vídeo com os alunos, observando as reações dos mesmos. 

• Gerar questões para debate. 

 

SUGESTÕES PARA DEBATE:  

• É possível planejar uma transa sem perigo de gravidez? Como você 

faria? 

• Por que quando se pensa em corpo reprodutivo, se pensa em corpo da 

mulher? E os homens nessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1ª ATIVIDADE: Através dessa atividade os alunos terão maior contato com os 

principais métodos contraceptivos, seu funcionamento e eficácia.                            

 

JOGO: COPO D’ÁGUA – O JOGO DOS CONTRACEPTIVOS 

 

Objetivo: Explorar os métodos contraceptivos, entendendo sua função (ver 

ANEXOS  I, J, K e L). 

 

Material: 31 cartas e um copo com água. 

 

Desenvolvimento: 

1ª Passo: Separar a sala em grupos de cinco alunos. 

2ª Passo: Como jogar:  

• Embaralhar bem as cartas e distribuí-las entre os jogadores. 

• Quatro jogadores ficarão com seis cartas e um com sete; isto ocorre por 

causa da carta curinga. 

• Inicia o jogo o jogador que estiver com as sete cartas. 

• Caso o jogador saia com o curinga, não poderá passá-lo de imediato, 

após recebê-lo, deve esperar a próxima rodada. 

4ª UNIDADE: CONHECENDO O CORPO E APRENDENDO A SE 

CUIDAR 

 



• O jogo consiste em reunir todas as cartas com informações sobre um 

mesmo método contraceptivo. 

• Caso o jogador consiga agrupar as seis cartas, por exemplo, do método 

do diafragma, deve abaixar as suas cartas sem que os outros jogadores 

percebam. 

• À medida que os colegas perceberem que um dos jogadores abaixou o 

jogo, deverão rapidamente descer suas cartas. 

• O último jogador a descer suas cartas deve beber um gole d’água. 

 

2ª ATIVIDADE: Essa atividade consiste em alertar os alunos sobre os perigos 

de contaminação de IST e AIDS ao manter relações sexuais sem prevenção. 

 

DINÂMICA: DOS COPOS (GUIRALDELLO, 2014) 

 

 

Objetivos: Despertar nos alunos atitudes responsáveis, conscientização e 

indicar a prevenção para evitar a contaminação de IST e AIDS.  

 

Material: copo descartável, repolho roxo, bicarbonato de sódio, conta-gotas e 

aparelho de som e CD. 

Desenvolvimento: 

1º Passo: Os alunos farão um círculo e cada um receberá um copo descartável 

com um pouco de água dentro. Apenas um copo conterá água com bicarbonato 

de sódio. Esses copos contendo água representarão pessoas que vão se 

relacionar sexualmente trocando um pouco de água.  

2º Passo: Ao som de uma música, eles vão dançar pela sala e quando a 

música parar, cada aluno escolhe uma pessoa próxima e troca um pouco de 

água com ela, simulando uma relação sexual. 

 



3º Passo: Repete-se esse procedimento algumas vezes. Depois, o professor 

realizará o teste do HIV, ou seja, usará um pouco de uma solução de repolho 

roxo como indicador que, em contato com o bicarbonato, mudará de cor, 

confirmando, assim, o resultado do teste positivo. Ou seja, a pessoa se 

contaminou através desses relacionamentos sexuais sem prevenção.  

 

4º Passo: Após essa dinâmica dos copos, o professor direcionará os alunos a 

uma reflexão de que pessoas, aparentemente, saudáveis podem estar 

contaminadas com o HIV (no caso, o copo com bicarbonato de sódio) e, assim, 

disseminar o vírus, sendo fundamental a prevenção com o uso de 

preservativos.  

 

3ª ATIVIDADE: Assistir a um vídeo que chama a atenção dos adolescentes 

sobre os relacionamentos instáveis (troca constante de parceiros) influenciados 

pela mídia e alerta para as consequências dos mesmos. 

 

VÍDEO SOBRE AS IST 

Figura 6: Print da página em que está o vídeo (disponível no “Youtube”): 

“Doenças sexualmente transmissíveis Profª Mari” 

 

Fonte: Youtube (DOENÇAS ... , 2010) 



 

Objetivo: Gerar debate sobre as IST e reflexão sobre a influência da mídia. 

Material: TV pen drive 

Desenvolvimento: 

• Assistir ao vídeo com os alunos, observando as reações dos mesmos. 

• Lançar perguntas para discussão. 

SUGESTÕES PARA DEBATE:  

• Como a mídia interfere na formação dos adolescentes? 

• Quais as consequências que a influência da mídia pode causar na vida 

dos jovens? 

 

4ª ATIVIDADE: Nessa atividade, os alunos ampliarão seus conhecimentos e 

atitudes necessárias, que os levarão a conhecer o corpo humano e suas 

funções, em ambos os sexos, como elemento necessário, incluindo a 

sexualidade como algo ligado à vida, à saúde e ao bem estar. 

 

MONTAGEM DOS SISTEMAS REPRODUTORES MASCULINO E FEMININO 

EM MADEIRA 

 

Observação: Essa atividade será acompanhada pelo professor de Artes da 

turma. 

 

Objetivo: Identificar os sistemas reprodutores masculinos e femininos. 

 



Material: contorno do ser humano em madeira, livro didático, massa de 

modelar, tintas e materiais reciclados. 

 

Desenvolvimento: 

• Dividir a turma em grupos de quatro alunos. 

• Distribuir o contorno em madeira do ser humano para o grupo. 

•  Metade dos grupos farão o sistema reprodutor masculino e a 

outra metade, o sistema reprodutor feminino. 

• Cada grupo usará da criatividade para representar o sistema 

reprodutor designado. 

• Os sistemas serão expostos no colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1ª ATIVIDADE: Nessa atividade os educandos receberão fichas contendo 

casos queretratam as diferenças de gênero existentes na sociedade e que 

propiciarão ao aluno refletir sobre os comportamentos preconceituosos 

impostos pela sociedade. 

 

 

ESTUDO DE CASO (adaptado de BRASIL, 2009) 

 

Objetivos: Analisar e comparar os casos fazendo um paralelo entre os 

comportamentos tradicionais e contemporâneos. Refletir e perceber a 

existência de preconceitos sexuais e de gênero. 

 

Material: fichas com casos 

 

Desenvolvimento:  

 

1º Passo: O professor dividirá os alunos em grupos e distribuirá os casos que 

se seguem.  

 

2º Passo: Os grupos deverão analisar e discutir as situações abordadas em 

cada caso.  

 

3º Passo: Depois dos grupos discutirem os casos, o professor realizará um 

seminário para que os mesmos exponham suas opiniões referentes aos casos 

analisados. 

 

Caso 1:  

5ª UNIDADE: TRABALHANDO AS RELAÇÕES DE GENÊRO 



Paulo vai convidar Carla para sair com ele pela primeira vez. Ele gostaria de 

comer um lanche e depois passear pelas ruas. Paulo acha que Carla deve 

dividir a conta com ele.  

O que ele deve fazer? O que ela deve fazer?  

 

Caso 2:  

Maria está interessada em Pedro há algum tempo. Ela acha que ele também 

está interessado nela, mas parece ser muito tímido para convidá-la para sair. 

Maria está pensando em conversar com Pedro e convidá-lo para sair com ela, 

mas tem medo de assustá-lo.  

O que acontecerá se ela o convidar? 

 

Caso 3: 

Joana e Carlos estudam na mesma turma e têm uma filha de um ano. Joana 

tem cochilado durante as aulas e não tem participado do recreio. Carlos, por 

sua vez, não aparenta estar cansado, pelo contrário, continua disposto nas 

aulas, nas atividades esportivas e no recreio.  

O que vocês acham que está acontecendo com esse casal e sua filha? Como 

vocês avaliam esta situação? 

 

Caso 4: 

Minha irmã está namorando, resolveu que vai transar com este namorado e 

propôs que usassem preservativo, pois além de não querer correr o risco de 

pegar alguma doença, também quer se prevenir de uma gravidez que não 

deseja no momento. O namorado dela concordou, mas na hora H, quis transar 

sem camisinha, alegando que atrapalharia o seu prazer. Ela ficou com medo de 

perdê-lo e acabou transando assim mesmo. 

Você concorda com a atitude do rapaz? E a atitude da moça, foi correta? 

 

5ª Caso: 

Juliana e Tales estão casados há dois anos. Os dois sempre trabalharam fora. 

Agora Juliana está grávida e quer voltar a trabalhar o mais rápido possível, 

assim que o bebê nascer. Seu marido quer que ela fique em casa até que a 

criança entre na escola.  



O que ela deve fazer?  

 

Caso 6:  

Joana está doente e Edson, seu marido, lava e passa a roupa, cozinha e limpa 

a casa porque eles não têm dinheiro para pagar uma faxineira. Edson começa 

a perceber que seus amigos tiram sarro dele e dizem que o que ele está 

fazendo são tarefas femininas.  

O que Edson pode fazer para que seus amigos parem de aborrecê-lo, sem ter 

que brigar com eles?  

 

Caso 7:  

Marcelo quer comprar um carrinho para sua irmã de 3 anos. Ele já viu alguns 

na vitrine da loja do bairro, até já escolheu o que achou mais bonito. Mas 

quando comenta isso com seu amigo Antônio, ele responde: “Meninas não 

brincam com carrinhos!” 

O que Marcelo deve fazer?  

 

Caso 8:  

Uma estudante adolescente namorou três colegas da escola durante o 

semestre e foi muito criticada pelos colegas e pelas colegas da escola. 

Certo dia, quando chegava à escola, viu que seu nome estava pichado no muro 

acompanhado de um xingamento. E, na mesma época, algumas meninas 

começaram a se afastar dela e a rir e cochichar quando ela passava.  

Um estudante da mesma escola namorou três colegas, mas não foi censurado. 

Certo dia, quando chegava à escola, os colegas o cercaram e disseram: ”Fala 

pegador, nosso herói!” E passaram a se referir a ele como “pegador”, como um 

elogio. Ele percebeu ainda que as meninas começaram a olhá-lo com mais 

admiração. 

O que vocês acham dessas situações? 

 

 

 



2ª ATIVIDADE:A atividade júri simulado consiste na simulação de um Tribunal 

Judiciário, na qual os participantes têm funções predeterminadas (júri, juiz, 

advogado de defesa/acusação e testemunhas) permitindo ao aluno aplicar a 

Lei que ele conheceu através de um gibi. 

 

Figura 7: Apresentação do gibi: “As Marias em: Maria da Penha vai às escolas”

 

Fonte: Minas Gerais (2008) 

Júri Simulado: Utilizar o gibi “Maria da Penha vai às escolas, como apoio 

nessa atividade. Trata-se de uma história em quadrinhos, com 16 páginas, que 

ilustra como combater os vários tipos de violência contra as mulheres, 

esclarecendo a “Lei Maria da Penha”. Lançado em 2008, pelo Governo do 

Estado de Minas Gerais. 

 

 

Objetivo: Conhecer a história da mulher que emprestou o nome a uma Lei 

Federal. Construir uma cultura de respeito e valorização da mulher. 

Material: TV pen drive 



Desenvolvimento: 

• Conversar com os alunos sobre a violência de gênero, introduzindo a 

história de vida de Maria da Penha. 

• Apresentar para os alunos, na TV pen drive, o gibi. 

• Trazer para sala de aula, reportagens de casos recentes de violência 

contra a mulher. 

• Deixar os alunos selecionarem uma notícia a ser trabalhada pela turma, 

que servirá de caso para o júri simulado. 

• Fazer, juntamente com os alunos, relações que possam ser 

estabelecidas entre o gibi e a notícia selecionada. 

• Dividir a turma, atribuindo papéis a cada grupo (réu, vítima, juiz, 

advogado de defesa, promotor de justiça, testemunhas de defesa e 

acusação e júri). 

• Realizar um júri simulado a partir do caso escolhido.  

 

Resultado esperado: Espera-se que os alunos utilizem o que aprenderam 

com o gibi para respaldar sua atuação durante o júri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1ª ATIVIDADE: Nessa atividade, tanto o vídeo quanto o texto retratam um 

determinado lugar onde o “normal” é ser homossexual, convidando os alunos a 

uma reflexão sobre o preconceito com relação à orientação sexual. 

 

TEXTO: “NO PAÍS DE BLOWMINSK” (NO PAÍS..., 2012) 

 

VÍDEO: TEMPOS MODERNOS (TEMPOS..., 2012) 

Figura 9: “Print” da página em que está o vídeo (disponível no “blog” Tire suas 

próprias conclusões): “Tempos Modernos”

 

Fonte: “blog” Tire suas próprias conclusões (TEMPOS..., 2012) 

 

6ª UNIDADE: DESMISTIFICANDO PRECONCEITOS 

 

 

6ª UNIDADE: DESMISTIFICANDO PRECONCEITOS 

6ª UNIDADE: DESMISTIFICANDO PRECONCEITOS 

 



 

 

 

 

 

 

Objetivo: Refletir sobre preconceitos em relação à orientação sexual. 

Material: Texto impresso e TV pen drive. 

Desenvolvimento:  

•  Ler coletivamente com a turma, em voz alta e de forma pausada. 

• Assistir ao vídeo. 

• Abrir para comentários dos alunos e propor um debate. 

 

SUGESTÕES PARA DEBATE: 

• Em que a nossa sociedade se parece com “Blowmisnsk”? 

• Que atitudes são mais comuns em nossa realidade, diante desse tipo de 

situação? 

• O que os personagens da história poderiam fazer para viver melhor e 

serem felizes? 

• Vivemos isso na nossa escola? 

• O que podemos fazer para mudar essa realidade? 

 

 

 SINOPSE  

Esse vídeo relata, de uma maneira lúdica, a indignação de um casal ao 

descobrir que seu filho se apaixona por uma pessoa do sexo oposto, pois 

nesse lugar, o “normal” é ser homossexual. 

 



 

 

 

 

 

1ª ATIVIDADE: Essa atividade trata-se da visualização de um filme que aborda 

os perigos a que a internet expõe nossos adolescentes. 

 

VÍDEO: CONFIAR 

Os alunos assistirão a um vídeo com duração de 1h 44min, do gênero drama, 

dirigido por David Shwimmer , lançado nos EUA em 2010 (CONFIAR, 2011). 

Objetivo: Refletir sobre a vulnerabilidade relacionada ao uso da internet 

Material: TV pen drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SINOPSE 

O filme começa quando a garota Annie, de 14 anos, ganha um 

computador do pai em seu aniversário. Em um chat, acha um 

primeiro namorado. Após meses de conversa, decidem se 

encontrar. Ela tem uma surpresa ao vivo: o “garoto” tem 40 anos. 

Apaixonada, deixa-se levar por ele.  

 

 

7ª UNIDADE: TRATANDO SOBRE ABUSO SEXUAL E 

PEDOFILIA 

 



SUGESTÕES PARA DEBATE: 

• Qual o ponto vulnerável da personagem Annie, do qual o suposto 

“garoto” se aproveita? 

• Os jovens estão à mercê dos meios de comunicação? 

• A tecnologia está se tornando uma “faca de dois gumes” nas mãos dos 

adolescentes? 

 

Observação: Poderá ser abordada a divulgação de fotos pornográficas nas 

redes sociais por adolescentes. 
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ANEXO A – Tabuleiro do “Jogo da trilha da sexualidade” 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B - Carta de explicação do jogo “Trilha da sexualidade” 

 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 



ANEXO C – Peões do jogo “Trilha da sexualidade” para recortar e montar 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 

 



ANEXO D – Cartas com informações negativas e positivas do jogo “Trilha da 

sexualidade” 

 

 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E-– Cartas com informações negativas e positivas do jogo “Trilha da 

sexualidade” 

 

 

 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO F– Cartas com informações negativas e positivas do jogo”Trilha da 

sexualidade” 

 

 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO G– Cartas com informações negativas e positivas do jogo “Trilha da 

sexualidade” 

 

 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO H-– Cartas com informações negativas e positivas do jogo “Trilha da 

sexualidade” 

 

 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I –  Carta explicativa do “Jogo dos contraceptivos” 

 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 



ANEXO J – Cartas com informações dos preservativos para recorte do 

“Jogo dos contraceptivos” 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 



ANEXO K – Cartas com informações dos preservativos para recorte do 

“Jogo dos contraceptivos” 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 

 



ANEXO L – Cartas com informações dos preservativos para recorte do 

“Jogo dos contraceptivos” 

 

Fonte: Pires, Gandra, e Lima (2002) 

 

 


