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Apresentação A sexualidade precoce tem sido apontada como um 
problema cada vez mais grave no país, pois tem como 
consequências a gravidez na adolescência e a 
vulnerabilidade às doenças sexualmente 
transmissíveis. Assim, a escola enquanto formadora 
de opinião desempenha um papel importante na 
construção da educação para sexualidade. Logo, esse 
trabalho tem como objetivo proporcionar aos alunos a 
aquisição de conhecimentos referentes ao tema, 
oportunizando um espaço para reflexão, visando 
favorecer a promoção à saúde integral do adolescente 
e contribuindo com seu processo geral de crescimento 
e desenvolvimento. Estão previstas oficinas com 
atividades individuais e coletivas, rodas de conversa, 
releitura de músicas, vídeos, painéis, dramatização e 
entrevistas que possibilitem a socialização e a 
construção de suas identidades. Espera-se que os 
alunos se sintam motivados para adquirir novos 
conceitos e reflitam sobre as questões sociais que 
estão intimamente relacionadas à vivência da 
sexualidade dos adolescentes. 
 

Palavras-chave Adolescência; sexualidade; gravidez na adolescência e 
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APRESENTAÇÃO 

Caros Professores: 

É com muito prazer que apresentamos este Caderno Pedagógico com 

sugestões de trabalho em sala de aula para você. Este é resultado do 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE) e tem como 

finalidade auxiliar professores e proporcionar aos alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, informações importantes sobre sexualidade, gravidez na 

adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. 

O objetivo deste caderno é propiciar uma formação teórico-prática sobre 

a importância da prevenção da gravidez não planejada na adolescência e 

sobre as doenças sexualmente transmissíveis, oportunizando um espaço para 

reflexão e construção de conhecimentos, considerando o que afirma Paulo 

Freire (1996): "Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção". 

Pela importância da escola na vida dos educandos, faz-se necessário 

discussões qualificadas sobre sexo e sexualidade e sobre as relações que se 

estabelecem entre os adolescentes levando-os a construir seus próprios 

conceitos. 

O material didático apresenta propostas de textos e uma sequência de 

oficinas com atividades planejadas que contribuem para preencher lacunas nas 

informações que os adolescentes já possuem, e para fornecer informações 

corretas do ponto de vista científico e, principalmente, criar a possibilidade de 

formar opinião a respeito do que lhes é ou foi apresentado. 

As estratégias serão variadas com recursos e métodos tais como: 

aplicação de questionário, utilização de textos, músicas e vídeos referentes à 

temática sexualidade para leituras e posterior discussão e dinâmicas em 

grupos. 

Como instrumento de avaliação será observada a participação e o 

envolvimento dos alunos nas dinâmicas e discussões propostas, bem como 

suas produções, ao longo do projeto. No final será produzido um painel 

expositivo com os trabalhos realizados em cada encontro e a elaboração de 

peças teatrais (com exemplos diários de como a questão da gravidez não 

planejada na adolescência interfere na vida tanto da menina quanto do menino, 

bem como a importância de fazer uso de métodos contraceptivos) e também 

uma peça que retrate o relacionamento humano e cuidados necessários para 

evitar a infecção pelo HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. 

 

 



 
 

Mensagem aos Adolescentes 
 

Não tem escapatória, escolher os próprios 
caminhos, se responsabilizar pelas próprias 

decisões e, em certo, momento, se perceber adulto, é 
um processo difícil, que exige coragem para se 

conhecer, para experimentar, conhecer os outros e 
o mundo. A ânsia de se transformar, tão típica da 
adolescência, guarda em si uma intensidade que 
não pode ser desperdiçada. É um ótimo momento 

para se perguntar sobre si mesma, encarar 
mudanças e desafios, especialmente se eles forem 

fontes para assumir o mundo. (Márcia Leite, 2009) 
1 2 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Imagem criada pela autora, programa Pixton 
2 Imagem criada pela autora, programa Pixton 



ATIVIDADE  

Momento investigativo 
Objetivo: Caracterizar o universo dos sujeitos que participarão do projeto 

e conhecer as ideias dos alunos sobre sexualidade. 

Material: questionário impresso e caneta. 

Desenvolvimento: Aplicação do questionário, de forma anônima, para o 

levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre sexo/sexualidade, 

abrangendo os temas: métodos contraceptivos, gravidez na adolescência e 

DST. 

 

 

 

 

PROFESSOR 

 

O questionário proposto tem o intuito de lhe orientar na 

construção de novas práticas e novas teorizações para 

o trabalho em sala de aula e possibilitar a “visualização” 

da passagem de uma consciência ingênua do aluno a 

respeito da sexualidade e da saúde reprodutiva de 

homens e mulheres para uma consciência crítica. 

 Figura -1 

Fonte: http://ctiedutec.blogspot.com.br/2007/10/o-professor-sempre-est-errado-quando.html 

 

 

 

 

 

 

 



Questionário – Sexualidade e Gravidez na Adolescência 
 

Professora PDE/ 2014 

 

1- Idade: 

(   ) 13 anos        (   ) 14 anos     (   ) 15 anos         (   ) 16 anos   (   ) outra _____ 

2- Sexo: 

      (   ) Feminino                    (   ) Masculino 

      3-Você reside com: 

    (   ) pai e mãe                (    ) somente com o pai       (   ) somente com a mãe 

    (   ) com os avós              (    ) outros   ______________________________ 

4- Ser adolescente para você significa: 

  (   ) saber transar              (    ) ser rebelde         (    ) não ser compreendido em casa 

  (   ) não ter compromisso                                    (    ) não ser compreendido na escola 

  (   ) outros, qual? ________________________ 

5- Você   tem namorado (a): 

(   ) sim                         (   ) não 

6- Você concorda com namoro de um adolescente com um adulto? 

(   ) sim                        (   ) não 

7- Você já iniciou sua vida sexual? 

(   ) sim                       (   ) não           Com que idade? ____________________ 

8- Conhece meninas que engravidaram na faixa de idade entre 12 e 18 anos? 

(   ) sim                        (   ) não              Comente: __________________________ 

9- O que acha de uma gravidez inesperada na vida de uma adolescente? 

(   ) normal 

(   ) preocupante, pois interfere em seu futuro tanto profissional, quanto pessoal. 

10- Você acha difícil falar de sexo com seus pais? Por que? 

(    ) não acho difícil, falo abertamente sobre sexo com eles 

(    ) sim, porque eu tenho vergonha 

(    ) sim, porque meus pais têm vergonha 

(    ) sim, porque meus pais vão achar que eu não sou mais virgem 

(   ) Outra causa.  Comente:  ____________________________________________ 



11- A mulher pode engravidar na primeira relação sexual? 

(   ) sim                    (   ) não 

12 - Você acha que, quanto mais cedo uma pessoa ter informações sobre 

sexualidade e métodos preventivos, iria diminuir o índice de gravidez na 

adolescência? 

(   ) sim            (   ) não                   Comente: ______________________________  

13- Quais das Doenças Sexualmente Transmissíveis você tem conhecimento? 

(   ) AIDS                        (   ) gonorreia                         (   ) herpes genital e labial 

(   ) sífilis                         (   ) candidíase                      (   ) condiloma ou papiloma 

(   ) hepatite B                 (   ) todas                               (   ) nenhuma  

14- Conhece as formas de contágio das Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

como a da AIDS? 

(    ) sim                               (   ) não 

15 - Você tem informações sobre métodos anticoncepcionais? 

(    ) sim                      (   ) não 

16- Para você, qual é a principal fonte de informação sobre método 

anticoncepcionais? 

(   ) pais                 (    ) amigos              (    ) professores             (    ) internet 

(   ) televisão          (   ) profissionais de saúde                               (    ) livros e revistas 

17 - Os professores informam sobre métodos anticoncepcionais? 

(    ) sim                     (    ) não 

18- A forma de abordagem sobre o assunto (métodos anticoncepcionais) na escola 

é: 

(     ) superficial 

(     ) discussão mostrando fatos do dia-a-dia. 

(     ) convida palestrantes 

19-  Qual dos métodos anticoncepcionais você tem informação? 

(   ) tabelinha           (   ) pílula             (   ) pílula do dia seguinte          (   ) DIU 

(   ) camisinha masculina            (   ) camisinha feminina                      (   ) diafragma 

  (   ) coito interrompido                 (   ) todos os métodos                         (   )  nenhum 

 

 



20- Qual o único método que evita a gravidez e previne as doenças sexualmente 

transmissíveis. 

(  ) pílula de emergência      (   ) camisinha masculina e feminina          (   ) diafragma 

21- Você já praticou pelo menos um ato sexual sem método contraceptivo? 

(    ) sim                      (     ) não 

22- Em sua opinião a mídia tem poder de manipulação sobre o comportamento 

sexual dos adolescentes? 

(    ) sim                       (     ) não 

23- Você acha que a má relação familiar tem influências na vida de um adolescente? 

(    ) sim                       (     ) não 

24- Você está preparado(a) para assumir uma paternidade ou maternidade na 

adolescência? 

(     ) sim                      (     ) não 

25- O que você valoriza em uma pessoa para ter relação sexual? 

(  ) beleza       (  ) amizade         (  ) carinho       (   ) amor           (  ) companheirismo 

 

 

 

 

 

Figura: 1 

Fonte: http://ctiedutec.blogspot.com.br/2007/10/o-professor-sempre-est-errado-quando.html 

 

 

 
PROFESSOR 
 
As respostas do questionário, juntamente com o resultado 
da atividade previamente desenvolvida com os alunos 
(caixa de dúvidas), durante a qual levantou-se questões 
primordiais no ano anterior, nortearão todo o trabalho que 
será desenvolvido ao longo das atividades aqui descritas. 
 



DINÂMICA 1 

Caixa do segredo 

         Fonte: a autora 
Objetivo: A partir das questões previamente levantadas junto aos mesmos 

alunos, no ano anterior, esclarecer as dúvidas, anseios e curiosidades 

sobre sexo/sexualidade. 

Material: caixa com os nomes de todos os participantes, TV multimídia, 

pen-drive. 

Desenvolvimento: Sortear da caixa nomes de dois alunos para 

responder cada uma das perguntas. Quando terminarem, solicite que os 

demais expressem suas ideias. Se porventura os alunos sorteados tiverem 

dúvidas sobre o tema sorteado, cabe ao professor interferir no processo e 

auxiliá-los na reflexão proposta. 

PROFESSOR 

As questões selecionadas foram feitas pelos alunos 

durante o levantamento de expectativas, dúvidas e 

curiosidades (caixa de dúvidas), no ano anterior, sobre o 

tema sexo/ sexualidade. As demais questões levantadas 

na ocasião, serão discutidas no decorrer das oficinas. 

Questões: 

 Qual a diferença entre sexo e sexualidade? 

 Por que as pessoas fazem sexo?  



Ao final, esclareça que quando escutamos a palavra sexo, automaticamente 

pensamos em relação sexual, coito, orgasmo. Mas esta palavra pode ser 

usada com outros significados. Quando uma criança nasce perguntamos: “Qual 

é o sexo do bebê? É menino ou menina?” Este uso do termo está ligado às 

características físicas e biológicas de cada um, às diferenças entre um corpo 

de homem e de mulher, de menino e de menina. A diferença mais visível é que 

o homem possui pênis e escroto, e a mulher tem vulva e vagina. Esses são os 

órgãos sexuais e determinam se o indivíduo pertence ao sexo masculino ou 

feminino. 

Sexualidade é uma característica experimentada por todo o ser humano e 

não necessita de relação exacerbada com o sexo. Pode-se entender como 

constituinte de sexualidade, a necessidade de admiração e gosto pelo próprio 

corpo por exemplo. Várias das nossas atitudes podem revelar a sexualidade: 

um olhar, o jeito de andar ou falar, de se vestir, de mexer no cabelo, de se 

maquiar, de disputar uma competição esportiva... Ela se manifesta 

diferentemente em cada indivíduo de acordo com a realidade e as experiências 

vivenciadas pelo mesmo. (SUPLICY,1995). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é uma 

necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado 

de outros aspectos da vida. A sexualidade é a energia que motiva a encontrar o 

amor, o contato e a intimidade. A sexualidade influencia pensamentos, 

sentimentos, ações e interações e tanto a saúde física como a mental. 

Reprodução é função que permite a todos os seres vivos originar indivíduos 

semelhantes a si mesmo. É dessa forma que fica assegurada a continuidade 

das espécies. Para garantir essa reprodução, que ocorre através da relação 

sexual, o homem e a mulher foram feitos para sentir a experiência sexual como 

algo muito prazeroso. (SUPLICY,1995). 

A relação sexual é o mais íntimo dos atos e muda a natureza de um 

relacionamento. Quando ocorre a intimidade sexual, cresce muito a 

possibilidade de a pessoa vir a sofrer emocional e psicologicamente, assim 

como também pode aumentar o prazer e o envolvimento dessa relação e até a 

alegria de viver. (SUPLICY,1995). 

O sexo é uma das formas mais profundas de contato entre duas pessoas. É 

também uma maneira de ter intimidade e mostrar o amor que se sente pelo 

outro. Desvincular sexo de amor leva a um empobrecimento da vida afetiva. 

Ter relação sexual por curiosidade, só para ver como é, geralmente não é uma 

boa. É muito fácil se machucar, magoar-se, nessa experiência. (SUPLICY, 

1995).  

 



Ao término dos comentários, o professor deverá: 

1. Apresentar aos alunos o vídeo referente a sexualidade “Garoto chinês 

apaixonado”. 

2. Discutir em sala de aula o vídeo assistido. 

 De que maneira a sexualidade pode ser expressada? 

 Que sentimentos podem estar envolvidos na expressão da sexualidade? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVTMDggdzV8 

 

 

 

 

 

 



DINÂMICA 2 

Trabalhando com Músicas 

Objetivo: Levar os alunos a refletirem sobre valores, discriminação, as 

diferenças entre sexo e amor. Incentivar o reconhecimento da poesia que há 

em cada música. 
Material: papel, lápis, CD, aparelho de som, letra das músicas: Deixa a 

cachorra passar (Bonde do Tigrão); Garotas não merecem chorar (Luan 

Santana). 

Desenvolvimento: Divida a turma em grupos de 4 componentes. Peça que 

escutem com atenção a música e logo em seguida, solicite que respondem as 

seguintes questões:  

Música: Garotas não merecem chorar. 

1. A garota da qual a letra da música fala é uma garota vulgar ou uma 

garota sincera, que só deseja um amor de verdade? Justifique com um 

verso da letra da música: 

2. Qual é a urgência, a necessidade da menina citada na música? 

3. Segundo a letra da música, a menina vê suas amigas se entregando ao 

primeiro que aparece. Por que elas (as amigas) agem dessa forma? 

4. Que atitudes e comportamentos sexuais estão sendo incentivados? 

Música: Deixa a cachorra passar. 

1. A mulher da qual a letra da música fala merece ser tratada com 

respeito? Por quê? 

2. Você acha que sexo sem amor pode manter uma relação duradoura e 

digna de confiança? Justifique. 

3. Segundo a letra da música, a mulher citada é cachorra, não é 

"tchutchuca" e nem gatinha. Na sua opinião, que grupo de mulheres se 

enquadram como gatinhas e que grupo como cachorras? 

4. Que imagem da mulher é transmitida? 

Como encerramento da oficina, pedir aos participantes que realizem uma 

discussão sobre as questões propostas e que comentem como os 

adolescentes se comportam atualmente fazendo um paralelo com a poesia que 

há em cada música. Como a menina deve ser tratada pelo menino e outras 

colegas e vice versa? 



TEXTO 1 
PREVININDO a gravidez inoportuna na 

adolescência 

Os comentários se espalham pela escola.  

-"É verdade, ela está grávida mesmo? De quem?” 

Com essas interrogações, volta à tona um velho dilema - a gravidez na 

adolescência.  

É alarmante o número de adolescentes que engravidam em nosso país. 

E estas gestações ocorrem, cada vez mais, antes dos 15 anos. Geralmente 

esse tipo de gravidez não foi planejada, nem desejada e acontece em meio a 

relacionamentos sem estabilidade. Como consequência, um grande número de 

abortos, de filhos indesejados, de abandono da escola e de depressão nesta 

idade em que a vida mal começou. (LEAL, 1997). 

Cerca de 1,1 milhão de adolescentes engravidam por ano no Brasil e 

esse número continua crescendo. O índice de adolescentes e jovens brasileiras 

grávidas é hoje 2% maior do que na última década; as meninas de 10 a 20 

anos respondem por 25% dos partos feitos no país, segundo o Ministério da 

Saúde. A maioria dessas adolescentes não tem condições emocionais nem 

financeiras para proporcionar uma vida mais digna para seus filhos. 

(GLOBO.COM,2006). 

A gravidez na adolescência é considerada de alto risco, pois a 

possibilidade de desenvolver hipertensão gestacional, convulsão, anemia, 

bebês prematuros ou de baixo peso ao nascer é maior. Além do que a 

imaturidade física, funcional e emocional da jovem predispõe a várias 

complicações como ruptura do colo uterino, aborto espontâneo, infecções 

urogenitais, essas complicações mesmo não sendo específicas da gravidez 

precoce, são agravadas nesse tipo de gravidez. (BERETTA, 1995). Além das 

alterações biológicas, fisiológicas e psicológicas, a gravidez na adolescência 

também apresenta repercussões nas relações familiares, escolares, 

econômicas e sociais.  

Cabe destacar que a gravidez precoce não é um problema exclusivo das 

meninas. Não se pode esquecer que embora os rapazes não possuam as 

condições biológicas necessárias para engravidar, um filho não é concebido 

por uma única pessoa. E se é à menina, que cabe a difícil missão de carregar 

no ventre, o filho, durante toda a gestação, de enfrentar as dificuldades e dores 



do parto e de amamentar o rebento após o nascimento, o rapaz não pode se 

eximir de sua parcela de responsabilidade. Por isso, quando uma adolescente 

engravida, não é apenas a sua vida que sofre mudanças. O pai, assim como as 

famílias de ambos também passam pelo difícil processo de adaptação a uma 

situação imprevista e inesperada. No entanto, na maioria das vezes a garota 

acaba enfrentando o problema sozinha sem o apoio do parceiro e muitas vezes 

até da família. (MORAES, 2006). 

Gravidez na adolescência não é novidade na história de vida das 

mulheres. Antigamente, quando pintava a primeira menstruação, as garotas já 

iam sendo preparadas para "noivar e casar", pulando-se até a fase do namoro, 

tão importante como período de descobertas mútuas e não de compromisso 

formal. (Manual do Multiplicador, 2000). 

Hoje, até os termos "rolo" e "ficar" evidenciam que a fase de pré-namoro 

foi ampliada e os jovens podem transitar por relacionamentos menos 

duradouros. Além disso, a queda dos comportamentos conservadores, a 

liberdade idealizada, a mídia que passa aos jovens a intenção de sensualidade, 

libido, beleza e liberdade sexual, o início cada vez mais precoce das relações 

sexuais entre os adolescentes, movidos mais pelo desejo e pela curiosidade ou 

muitas vezes fruto da empolgação ou do momento, aumenta ainda mais a 

incidência de gestação na adolescência. (Manual do Multiplicador, 2000). 

A sociedade se modernizou; as mulheres vislumbraram diferentes 

perspectivas de vida. No entanto, tais avanços não impediram que, apesar da 

divulgação da existência de métodos contraceptivos bastante seguros, a cada 

ano mais jovens engravidem numa idade em que outras ainda dormem 

abraçadas com o ursinho de pelúcia. (Manual do Multiplicador, 2000). 

Além disso, a primeira menstruação e a primeira ejaculação estão 

ocorrendo mais cedo do que antigamente, aumentando, portanto, o período de 

tempo fértil dos adolescentes. (Manual do Multiplicador, 2000). 

Outro ponto a considerar é o início cada vez mais precoce das relações 

sexuais entre os jovens, muitas vezes fruto da empolgação ou do momento. 

Esse comportamento nem sempre vem acompanhado de informações sobre o 

funcionamento do próprio corpo, sobre os métodos anticoncepcionais ou sobre 

o uso correto desses métodos. (SUPLICY,1995). 

 

 

 

 



DINÂMICA 3 

Cuidando do Ninho 
Objetivo: Trabalhar com o grupo as questões relacionadas com a 

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

Material: 1 ovo cru de galinha por participante, canetas hidrográficas. 

Desenvolvimento: 

 Marcar os ovos previamente com o nome dos participantes. 

 Distribuir 1 ovo por participante e explicar que ele simboliza um recém-

nascido que será cuidado pelo garoto (“pai”) e pela garota (“mãe”). 

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

rosto, fazendo-lhe um ninho. 

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

lugares a que forem, pelo prazo de tempo estipulado pelo professor. 

 Solicitar que anotem as histórias e os depoimentos ocorridos com o 

“bebê” e com o participante. 

 

 

             Fonte: a autora 

 

 

 

 

 

 



Questões para discussão: 

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

 Que sentimentos surgiram? 

 Que dificuldades apareceram durante o processo? 

 Como foram interpretadas as quebras dos ovos? 

 Por que há pessoas sem filhos? 

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

 Por que algumas mães abandonam seus filhos? 

 Que aprendizado resultou dessa dinâmica? 

 

QUESTÕES PARA DEBATE: Gravidez na Adolescência. 

1- Mãe adolescente considera-se responsável para cuidar da futura 

criança? 

2- Se não se considera, quem cuidará da criança? 

3- Como será acompanhada a gravidez? 

4- Os estudos serão ou não interrompidos? 

5- Havendo casamento, será ou não por pressão da família? 

6- Como se sustentará o casal adolescente? 

7- O que representa para você ter um filho na adolescência? 

8- O que muda em termos do seu projeto de vida? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 

 

                                                             
3 Imagem criada pela autora, programa Pixton 

Para que essa proposta funcione na 

prática, é preciso incentivar o 

processo de participação coletiva, 

promovendo um clima agradável e de 

confiança que possibilite o 

conhecimento, a troca e o debate. 

 



TEXTO 2 

Conhecendo os métodos contraceptivos 
Os métodos contraceptivos tratam de impedir que o espermatozoide 

fertilize o óvulo. Todos têm vantagens e desvantagens, e alguns são mais 

eficazes que outros. 

Método 
Contraceptivo 

Tipo Ação Vantagens Desvantagens 

Comportamentais 
São práticas que 

dependem  basicamente 
do comportamento do 
homem ou da mulher e 

da observação do 
próprio corpo 

Tabelinha, 
Muco cervical, 
Temperatura 

Impede a fecundação 
pela abstinência 

sexual no período 
fértil 

Requer 
conhecimento do 

próprio corpo, 
disciplina e 

observação atenta. 
Obs: O ciclo 

menstrual das 
jovens pode ser 

alterado por 
diversos fatores. 

Não protege das 
DST/HIV 

 

Mecânicos 
É um pequeno objeto de 
plástico e cobre, com um 

fio de nylon na ponta, 
que é colocado no 
interior do útero. 

DIU (Dispositivo 
Intrauterino) 

Impede o acesso dos 
espermatozoides   ao 
óvulo ou impedem a  
nidação. Necessita 
acompanhamento 

  médico  de 6 em 6 
meses. 

É um método 
bastante eficaz e 

cômodo. 

Aumenta o fluxo e a 
duração da 

menstruação. Não é 
indicado para quem 
não tem filhos. Não 

protege das DST/ HIV. 

Barreira 
São os que utilizam 

produtos ou 
instrumentos que fazem 
uma barreira, impedindo 

o contato dos 
espermatozoides com o 

óvulo. 

Diafragma, 
Preservativos  
(masculino e 

feminino) 

Impede o encontro 
dos espermatozoides 

com o óvulo. 

A camisinha - 
feminina e 

masculina - protege 
dos riscos da 

contaminação pelo 
HIV/DSTs. As 
camisinhas 
masculina e 

feminina não 
requerem receita  
médica; é fácil de 
serem compradas 
ou adquiridas em 
postos de saúde. 

O diafragma não 
protege das 

DST/HIV/Aids. 
O alto custo  da  

camisinha feminina. 

Químicos 
Substâncias químicas 

que, quando colocadas 
na vagina, matam ou 

imobilizam os 
espermatozoides. 

Creme, 
Geleia, 

Óvulos e 
Espuma 

 

Espermicidas matam 
ou imobilizam os 
espermatozoides. 
Deve ser utilizados  

em combinação com o 
diafragma. 

Quando associado 
ao diafragma, tem 
uma boa eficácia. 

O uso isolado do 
espermicida tem alto 

índice de falhas e 
também  não  previne 

das DST/Aids. 
 
 

Hormonais 
São comprimidos ou 
injeções  feitos  com 
hormônios sintéticos 

derivados dos naturais. 
 

Pílula, 
Injeções 

Impedem a ovulação. 
Usar com orientação 

médica. 

Usadas 
corretamente, as 

pílulas anti – 
concepcionais são 
um dos métodos 

mais eficazes para 
evitar uma gravidez. 

Requer disciplina para 
tomar o comprimido 

todos os dias e na 
mesma hora. 

Mulheres que têm 
pressão alta ou que 

têm varizes, não 
devem usar este 

método. Não 
protegem das 

DST/Aids. 

Cirúrgico ou 
Esterilização 

Cirurgia que se realiza no 
homem ou na mulher 

Vasectomia, 
Laqueadura 

Vasectomia: consiste 
em cortar os dois 

ductos   deferentes. 
Interrompe a saída de 

A eficácia é 
altíssima. 

É um método 
definitivo e com 
pouca chance de 
reversibilidade.        



com a finalidade de 
evitar definitivamente a 

concepção. A 
esterilização feminina é 

mais conhecida por 
laqueadura ou ligação de 

trompas; a masculina 
por vasectomia. 

espermatozoides na 
ejaculação. 

Laqueadura: consiste 
em seccionar as duas  

tubas  uterinas. 
Impede o encontro do 

óvulo com o 
espermatozoide. 

Não protege das 
DST/HIV. 

Tabela: Extraída e adaptada do caderno ECOS- Comunicação em Sexualidade 

Coito interrompido – Consiste em retirar o pênis da vagina e da região 

próxima à vulva momentos antes da ejaculação. Como é frequente a saída de 

gotas de sêmen antes da ejaculação e cada gota carrega milhões de 

espermatozoides, a gravidez pode acontecer se a mulher estiver no período 

fértil. Por este motivo não é mais considerado por muitas especialistas como 

um método contraceptivo pelo alto índice de falhas. (SUPLICY,1995). 

 

A Contracepção de Emergência 

Conhecida por pílula do dia seguinte, a contracepção de emergência é 

um método que pode ser usado até três dias (72 horas) depois que a relação 

sexual já aconteceu e houve risco de gravidez; após este período ele é pouco 

eficiente. É feito a base de altas doses de hormônios que impede a ovulação, a 

fecundação do óvulo pelos espermatozoides e a implantação do pré-embrião 

no útero, impedindo a gravidez. 

Ele pode ser usado na forma de dose pronta, contendo dois 

comprimidos, que são vendidos em farmácias. Recomenda-se que o primeiro 

comprimido seja tomado o quanto antes, logo que for possível, pois quanto 

mais cedo for ingerido maior eficácia tem contra a gravidez. O segundo 

comprimido deve ser tomado 12h após o primeiro. É aconselhável tomar os 

comprimidos sempre junto com a ingestão de leite e alimentos para evitar 

náuseas, enjoos, vômitos ou dor de cabeça. Caso haja vômitos até duas horas 

após sua ingestão, é preciso repetir o uso da dose. 

A contracepção de emergência deve ser utilizada quando houver falha 

da camisinha ou o deslocamento do diafragma, ou relação sem uso de 

qualquer método contraceptivo e em caso de estupro. Não é um método para 

ser usado com frequência, só em situações de emergência, pois usado 

regularmente pode falhar mais que os outros contraceptivos e permitir uma 

gravidez. Depois de fazer uso da contracepção de emergência, é preciso usar 

a camisinha em todas as relações sexuais até a menstruação vir, pois sabe-se 

que ela não protege as relações sexuais futuras. Este recurso não protege as 

mulheres das DST/HIV/aids. 

Fonte: Texto extraído e adaptado do caderno ECOS- Comunicação em Sexualidade. 



DINÃMICA 4 
Conversando sobre Métodos Contraceptivos 

Objetivo: Levar os alunos a identificarem os principais métodos 

contraceptivos. Comparar os métodos segundo suas formas de uso e 

atuações, inclusive na prevenção das DST/AIDS. Discutir a responsabilidade 

da contracepção. 

Material:  amostras de contraceptivos para que eles possam conhecê-los e 

manipulá-los e/ou desenhos dos métodos; papel, lápis, canetas e Folha de 

Apoio (Texto – 2: Conhecendo os métodos contraceptivos). 

Desenvolvimento: A turma será dividida em sete equipes e serão 

distribuídas as amostras dos métodos; cópias do texto de apoio e de outros 

materiais para pesquisa sobre o tema. 

Equipe 1: Métodos de Barreira. 

Equipe 2: Métodos Químicos. 

Equipe 3: Método Comportamentais 

Equipe 4: Mecânicos (DIU) 

Equipe 5: Métodos Hormonais 

Equipe 6: Cirúrgico ou Esterilização 

Equipe 7: Contracepção de emergência (pílula do dia seguinte) 

O professor deve solicitar que cada grupo tente responder as seguintes 

questões sobre os métodos que receberam: 

1. Como este método impede a gravidez? 

2. Como ele deve ser usado? 

3. Quais são as suas vantagens e desvantagens? 

4. A quem o adolescente deve recorrer para a escolha de um método 

contraceptivo? 

5. Qual a opinião do grupo sobre este método? 

 

 



Quando terminarem, pedir que preparem, criativamente, uma apresentação 

sobre o método contraceptivo selecionado para o grupo. Poderão fazer uma 

dramatização, história em quadrinhos, um comercial de televisão, etc. para ser 

apresentado para a turma. 

Ao término de cada uma das apresentações, abre-se uma rodada para 

resolução de dúvidas que porventura venham a surgir. 

Questões para discussão 

 Quem tem que pensar em contracepção? O homem ou a mulher? Por 

quê? 

 Quais os métodos mais indicados na adolescência? 

 Por que os métodos naturais não são indicados para os adolescentes? 

 Qual o único método que evita a gravidez e previne as doenças 

sexualmente transmissíveis, o HIV e a aids? 

 No caso de se esquecer de utilizar a camisinha ou da camisinha romper, 

o que é possível fazer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINÂMICA 5 

Entrevistando Mães-Adolescentes 
Objetivo: Propiciar aos educandos a investigarem situações da sua realidade 

para que possam vivenciar e perceber a importância do relacionamento 

humano, envolvê-los na construção ativa da aprendizagem. 

Desenvolvimento: Solicitar aos alunos que entrevistem colegas, parentes e 

amigas que engravidaram na adolescência. Fazendo o seguinte 

questionamento: 

1. Por que e onde você engravidou? 

2. Qual foi sua reação ao saber que estava grávida tão jovem? 

3.Como foi a reação dos seus familiares quando descobriram sobre sua 

gravidez? 

4. Qual foi a reação do seu companheiro quando soube que iria ser pai? 

5.Depois que seu filho nasceu, você teve dificuldades financeiras para 

proporcionar uma vida digna à ele? 

6. Você abandonou a escola quando engravidou ou após dar à luz ao bebê? 

7.  Você teve que abrir mão de alguma coisa para encarar a vida nova de 

mamãe sendo adolescente? 

8. Você tinha conhecimento de algum método contraceptivo? 

Ao término das entrevistas com as mães-adolescentes, o professor abre 

para os grupos apresentarem as observações e resultados das entrevistas, na 

qual o professor pode promover algumas problematizações para fomentar as 

conclusões, entre elas: 

 A gravidez pode ser fruto da falta de informação sobre saúde reprodutiva 

e métodos contraceptivos ou da falta de acesso a eles? 

 Pode ser fruto da vontade das adolescentes e de seus parceiros, de seu 

desejo de conquistar autonomia, espaço no mundo adulto e valorização 

social? 

 Pode estar relacionada com aspectos comportamentais, como a inibição 

da jovem negociar o uso do preservativo com o seu parceiro? 



DINÂMICA 6 

Usando Camisinha 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: a autora 

Objetivo: Conhecer a camisinha e aprender a usá-la corretamente.  

Material: Camisinhas masculinas e femininas; próteses de pênis de 

borracha; pepino ou banana; copo de plástico transparente, folhas de 

instruções impressas (como usar a camisinha corretamente?) 

Desenvolvimento: Solicitar aos participantes que se reúnam em dupla. 

Distribui uma folha de instruções, camisinhas, pepino ou banana para cada 

dupla de participante.  

Solicitar que um participante de cada dupla leia as instruções pausadamente, 

enquanto o outro deverá executar exatamente o que está escutando, utilizando 

a camisinha masculina e o pepino.  

Recomendações sobre o uso da camisinha: 

 Ela deve ser guardada em local fresco e seco (guardá-la na carteira por 

muito tempo pode prejudicar o látex); 

 Procure o selo de certificação do INMETRO para saber se o produto atende 

as normas de qualidade e segurança. 

 Verifique a data de validade na embalagem; 

 Nunca utilize duas camisinhas ao mesmo tempo, pois o atrito entre elas 

pode provocar a ruptura. 

Fonte: texto extraído do Caderno Saúde e prevenção nas escolas. 



Como usar a camisinha corretamente? 

 Abrir a embalagem com cuidado para não danificar a camisinha; 

 Coloque a camisinha quando o pênis estiver ereto, antes de qualquer 

penetração e não apenas na hora de ejacular (gozar) 

 Antes de desenrolá-la, apertar a ponta, para retirar o ar existente, o que 

evitará a ruptura durante o ato sexual; 

 Desenrolar a camisinha até a base do pênis, evitando que os pelos 

púbicos enrosquem em sua gola; 

 Após a ejaculação, retirá-la do pênis, fechando com a mão a abertura, 

evitando que o esperma saia da camisinha; 

 Jogar a camisinha usada no lixo, pois ela não é reutilizável. 

Ao final da atividade, o professor demonstrará o uso correto do preservativo, no 

caso de alguma dupla ter encontrado dificuldade para colocá-la corretamente. 

Na sequência, mostre a camisinha feminina e utilizando-se de um copo de 

plástico transparente explique como ela é colocada e fixada dentro do canal 

vaginal feminino. Após a explicação distribui a camisinha feminina para que 

eles/elas possam manipulá-la. 

Modo de usar a camisinha feminina 

 Escolha uma posição confortável, por exemplo, de pé, com um pé em 

cima de uma cadeira, ou agachada. 

 A camisinha deve ser segurada com o anel externo para baixo. Aperte o 

anel interno (menor) no meio formando um “8”. Introduza a camisinha 

com o dedo, o mais fundo possível, a fim de cobrir o colo do útero.  

 O anel externo vai ficar mais ou menos três centímetros do lado de fora 

da vagina, mas quando o pênis entrar, a vagina vai se expandir e esta 

sobra vai diminuir. 

 Certificar-se de que o pênis entrou pelo centro do anel externo e não 

pelas laterais. 

 Findada a relação, aperte o anel externo e torça a camisinha para que o 

esperma fique dentro da bolsa. Puxe devagar e, depois, embrulha em 

um papel e jogue no lixo. 

 

Fonte: texto extraído e adaptado do Caderno Saúde e prevenção nas escolas. 

 



TEXTO 3 
Filho é para toda a vida 

Ter filhos é uma decisão muito séria, é um fato muito importante na vida. 

Ele exige cuidados intensivos desde antes do nascimento. Ao nascer é preciso 

dar banho, amamentar, trocar fraldas, brincar, levar ao médico, dar colo e 

proteção. Mas tarde, começa a fase de impor limites, educar, levar à escola e 

acompanhar seu desenvolvimento. Isso quer dizer que bebês e crianças 

precisam de cuidados constantes, carinho, atenção e orientação de pessoas 

responsáveis com tempo disponível e condições financeiras para criá-los. 

Como você é adolescente, as perdas são maiores. Com novas 

responsabilidades, queimam etapas importantes de desenvolvimento e 

formação profissional. É comum precisar interromper os estudos e começar a 

trabalhar mais cedo. Junto com a menor escolaridade vêm os baixos salários, e 

os planos para o futuro são intensamente modificados ou adiados. 

Como a gravidez pode acontecer já na primeira relação sexual, é preciso 

estar bastante atento nessas horas. A decisão de fazer sexo pode ser difícil, 

mas o preço de ter um filho inesperadamente é muito alto. Então, se você 

pretende iniciar a vida sexual é preciso utilizar um método seguro desde a 

primeira vez que transar para evitar surpresas.  

 

 

 

 

 



DINÂMICA 7 
Gravidez na Adolescência: Estudo de Caso 

Objetivo: Refletir sobre as implicações de uma gravidez indesejada na 

adolescência e a importância de se planejar uma transa e de fazer 

anticoncepção. 

Material: Cópia do estudo de caso A história de Adriana e a história de 

Vitória; lápis ou caneta; folhas em branco para as respostas. 

Desenvolvimento: Divida a sala em grupos de até 5 pessoas e peça que 

escolham alguém para coordenar. Entregue uma das histórias de casos de 

gravidez não planejada para que cada grupo leia e discuta as questões 

propostas. Depois organize a sala em círculo e coloque em discussão com todo 

o grupo. 

4

A história de Adriana citada neste relato é real. 

“Nunca imaginei que fosse tão difícil ser mãe aos 15 anos! Eu namorava 

escondida dos meus pais, pois era muito jovem e o sonho deles era que eu 

estudasse. O pai do meu filho tinha 18 anos quando transamos pela primeira 

vez. Trinta dias depois, percebi que alguma coisa não andava bem: minha 

menstruação não chegava, sentia muito sono e estava sempre com enjoo. 

Então tomei coragem e fui ao encontro dele para dizer-lhe que achava que 

estava grávida e que não sabia o que fazer. Ele ficou desapontado e disse que 

isto não poderia ter acontecido. Fui para casa chorando. O pior foi enfrentar 

meu pai. Resolvi contar para minha mãe, ela era uma pessoa aberta e sempre 

conversou comigo sobre esses assuntos, eu não era inocente em relação a 

gravidez. Meu pai ao ser comunicado, enlouqueceu, não aceitava, queria que 

eu abortasse, pois seria uma vergonha para a família; minha mãe foi contra o 

aborto. Diante de todo sofrimento decidi ter meu filho. Não abandonei meus 

estudos, mas foi muito difícil, sentia-me triste, envergonhada e ficava sempre 

isolada, não tinha mais amigas. Cinco meses depois ele me procurou e falou 

que assumiria a criança e queria ficar comigo. Ficamos juntos por um ano, 

morando na casa dos meus pais, mas resolvi me separar, pois ele não tinha 

perspectiva de vida, não trabalhava, vivia às custas dos meus pais. Todo 

encanto e amor que eu sentia por ele acabou-se. Criei meu filho sozinha, perdi 

aquele momento da minha juventude e todos os meus sonhos foram adiados 

por causa da maternidade”. 

                                                             
4 Nota: Texto elaborado pela autora. 



      Questões para discussão: 

1) Qual a opinião de vocês em relação aos sentimos de uma garota que 
está apaixonada? 

2) Você acha que o fato de uma garota estar grávida poderia levar seu 

namorado a contrair matrimônio com ela? Justifique sua resposta 

3) Se ela tinha informações a respeito da gravidez, por que vocês acham 

que eles transaram sem usar o preservativo ou algum outro método 

contraceptivo? 

4) Qual a opinião de vocês em relação a atitude do pai de Adriana? 

5) Quais as principais perdas que um (a) adolescente tem, quando se 

depara com uma gravidez não planejada 

 
5

A história de Vitória citada neste relato é real. 

“Engravidei aos 17 anos, não planejei, porém não evitava, sendo assim fiquei 

grávida. Quando descobri que estava grávida foi um choque, chorei muito e 

fiquei assustada, com medo do meu pai, da gravidez e dos comentários das 

pessoas. O pai do meu filho, que era meu namorado quando soube que eu 

estava grávida não quis assumir compromisso e nem reconhecer a criança, 

porque ele tinha que curtir a vida. Escondi a gravidez da minha família até o 

quinto mês. Depois, não deu mais. Meu pai ficou bravo e me expulsou de casa. 

Foi muito complicado, pois fui recriminada e julgada. Minha vontade era de 

sumir, morrer, não queria de forma alguma mais viver, e levou um tempo até eu 

aceitar o fato. Fiquei morando na casa de uma tia por mais de um ano. O meu 

filho cresceu sem conhecer o pai. Tive que abandonar meus estudos e 

trabalhar. Uma gravidez indesejada muda muita coisa, principalmente os seus 

sonhos, a maioria das pessoas tende a ver só o lado negativo das coisas, 

ninguém vem contar como é gratificante ver um sorriso no rosto do seu filho, ou 

como você vai criar essa criança. Você não consegue ver perspectivas para a 

sua vida; é como se ela estivesse acabada. Mas como na vida tudo passa, 

nada melhor que o tempo para curar as feridas, porém as cicatrizes continuam 

vivas”. 

Questões para discussão: 

1) Quando duas pessoas resolvem ter uma relação sexual elas devem 
pensar nas consequências que esse ato pode trazer? 

2) Qual é a primeira reação do homem quando ele descobre que a 

namorada está gravida? 

3) Esconder a gravidez dos pais é uma boa solução? Por quê? 

4) Será que um homem é digno de ser chamado de pai, após ter tido uma 

reação como o da história de Vitória? 

5) Explique a frase: “...porém as cicatrizes continuam vivas”. 

                                                             
5 Nota: Texto elaborado pela autora. 



DINÂMICA 8 

Transmissão da AIDS 
Objetivo: Sensibilizar os alunos sobre os riscos de se contaminar com 

AIDS/DST. Informar a distinção entre pessoa com o HIV e doente de aids. 

Material: suco de repolho roxo ou solução de fenolftaleína (dissolvida em 

álcool), água e bicarbonato de sódio.  

Desenvolvimento: Distribua um copo com água para cada aluno, sendo 

que quatro copos deverá conter bicarbonato de sódio dissolvido à agua e 

marcado no fundo, porém os alunos não podem saber, pois na realidade 

aqueles que receberem o copo de água com bicarbonato serão os 

contaminados pelo vírus da AIDS. 

Explicar as regras da dinâmica: enquanto tocar a música os alunos devem 

dançar. Quando a música parar eles devem formar duplas e se relacionar com 

o parceiro, da seguinte maneira: encostar um copo no outro representa um 

beijo; entrelaçar os braços do colega, representa um abraço; derramar um 

pouco de água um no copo do outro representa uma relação sexual. A música 

volta a tocar e eles devem formar novas duplas.  

Colocar uma música bem animada e deixar tocar. Para que ocorra a interação 

entre os alunos, o tempo de tocar e parar a música deverá ser controlada pelo 

professor.  

Depois de alguns minutos solicitar que formem um círculo. Para verificar o 

número de contaminados, coloca-se duas gotas de fenolftaleína em cada copo, 

como a solução é um indicador de ácido/base nos copos onde há bicarbonato 

de sódio, a água ficará rosa, indicando que esta pessoa foi infectada pelo HIV. 

Instigar a turma para refletir que os quatro indivíduos portadores do HIV, 

colocaram “x” pessoas em risco. Levantar a seguinte questão: é possível 

prever quem é portador de DST/AIDS, levando em conta apenas a aparência 

física? Será que realmente “comigo não acontece”? Qual a diferença existente 

entre o portador do HIV e o doente de aids? 

 

 

 



ATIVIDADE 
 

1. Apresentar aos alunos o vídeo: Rap da Prevenção. Logo após a exibição 

do vídeo, os alunos serão convidados a fazerem comentários sobre o 

que assistiram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=pMprYS3HvA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pMprYS3HvA4


TEXTO 4 

HIV / AIDS 
Os casos de Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis tem 

aumentado entre jovens, pois mesmo tendo informação e plena consciência do 

perigo, não se previnem destas doenças usando camisinha. 

Aids – Significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É causada por 

um vírus chamado HIV (vírus da imunodeficiência humana) que ataca os 

glóbulos brancos (linfócitos), células responsáveis pelas defesas do organismo 

contra doenças. (Ciências/ Carlos Barros, 2009). 

O HIV não sobrevive por muito tempo fora do corpo. Mas, depois de 

contaminar uma pessoa, é impossível destruí-lo. O modo mais comum de 

contraí-lo é através do contato com fluidos do organismo de uma pessoa 

infectada. Os fluidos do organismo com alta concentração de HIV são: sangue, 

sêmen e secreções vaginais. O vírus é transmitido ao manter relações sexuais 

sem o uso da camisinha feminina ou masculina (sexo oral, vaginal e anal) com 

pessoa contaminada. Por contato com sangue (e seus derivados) contaminado 

pelo HIV em transfusões. (Ciências/ Carlos Barros, 2009). A transmissão do 

vírus pode acontecer por meio de:  

 Relação sexual com pessoa infectada pelo HIV sem o uso da camisinha 

feminina ou masculina (sexo oral, vaginal e anal); 

 Contato com sangue (e seus derivados) contaminado pelo HIV em 

transfusões; 

 Contato com objetos pontudos e cortantes como agulhas, seringas e 

instrumentos com resíduo de sangue contaminado pelo HIV; 

 Uso de seringa compartilhada por usuários de droga injetável; 

 Transmissão vertical (da mãe infectada para o filho), na gestação, no 

parto, na amamentação. 

Quando ocorre a infecção pelo HIV, o sistema imunológico começa a ser 

atacado. E é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a 

incubação do HIV – tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos 

primeiros sinais da doença. Esse período varia de 3 a 6 semanas. E o 

organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-

HIV. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como 

febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebido. Porém, 

existem casos em que os sinais não tão suaves ou imediatos e só aparecem 



vários anos depois da contaminação. (Departamento de DST, Aids e Hepatites 

Virais). 

Quando a Aids se manifesta, as pessoas ficam debilitadas, em geral, 

apresentam inchaços das glândulas do pescoço, axilas e virilhas, podem ter 

tosse e suar muito. Outros sintomas são: cansaço, diarreia, perda de peso, 

febre, manchas na pele.  A baixa imunidade permite o aparecimento de 

doenças oportunistas, que recebem esse nome por se aproveitarem da 

fraqueza do organismo. Com, isso, atinge o estágio mais avançado da doença, 

a aids. Quem chega a essa fase, por não saber ou não seguir o tratamento 

indicado pelos médicos, pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, 

pneumonia, toxoplasmose, meningite e alguns tipos de câncer. (Departamento 

de DST, Aids e Hepatites Virais). 

Por enquanto, não existe cura para a AIDS. A natureza instável do vírus, 

torna muito difícil a produção de uma vacina anti-HIV. Medicamentos como o 

AZT e coquetéis de vários remédios desenvolvidos até hoje podem prolongar a 

vida do doente e melhorar seu estado geral. (Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais). 

Para a pessoa saber se está infectada ou não é preciso que ela faça um 

exame de sangue específico para o HIV. O teste deve ser feito imediatamente 

depois da dúvida sobre a contaminação e repetido depois de seis meses, para 

garantir. É importante esclarecer que não existem exames que identificam se 

uma pessoa tem aids ou não. O fato de uma pessoa ser portadora de HIV não 

significa, necessariamente, que ela tem aids, mas, simplesmente, que poderá 

ou não desenvolver a doença. Quanto mais cedo uma pessoa ficar sabendo 

que é portadora do vírus mais chance ela tem de prevenir o aparecimento das 

doenças oportunistas que caracterizam a aids. (Saúde e prevenção nas 

escolas, 2008). 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 
Objetivo: Resgatar ideias sobre a aids e aprofundar conhecimentos para a 

prevenção da aids. 

Material: texto impresso (texto 4:HIV/AIDS), TV multimídia, pen-drive, folhas 

de papel em branco e caneta. 

Desenvolvimento: Leitura dialogada sobre HIV e Aids. Durante a leitura   

discutir as seguintes questões: 

1) O que é HIV? Neste momento o professor pode retomar algumas 

informações sobre o que são vírus e como é sua ação dentro do 

hospedeiro. 

2) Uma pessoa pode ser portador e não ter AIDS? 

3) Existe tratamento para AIDS/HIV? Essa doença tem cura? 

4) Como podemos nos prevenir contra a AIDS? 

 

As dúvidas dos alunos devem ser respondidas também neste momento. 

Após a leitura e discussão do texto, apresentar aos alunos os vídeos:               

Aids- sintomas e diagnóstico; O que é Aids / HIV? 

Logo após a exibição do vídeo, proponha aos alunos a elaboração de um 

pequeno texto sobre o tema abordado, observando o texto lido e os vídeos 

apresentados.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMCcxoRj3k8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMCcxoRj3k8


 

 

 

 

 

 

 

               https://www.youtube.com/watch?v=6fJWtY-bXr8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fJWtY-bXr8


TEXTO 5 
Doenças Sexualmente 

Transmissíveis 

Com o crescimento, cresce também a responsabilidade. Por isso os 

adolescentes precisam saber que compõem o grupo de risco das DST 

(Doenças Sexualmente Transmissíveis). 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis são causadas por 

microorganismos patogênicos (bactérias, vírus, protozoários ou fungos). Esse 

tipo de doença pode ser transmitido de uma pessoa contaminada para uma sã 

durante uma relação sexual e deve ser tratada corretamente. Geralmente 

manifestam-se por meio de sinais como feridas, corrimentos, bolhas ou 

verrugas. (Saúde e prevenção nas escolas, Ministério da Saúde,2008). 

Ultimamente, o número de casos vem aumentando paulatinamente, em 

virtude da mudança do comportamento sexual do indivíduo nas últimas 

décadas.  

Sabe-se que a baixa condição socioeconômico e cultural, a desinformação 

sobre educação sexual, as péssimas atuações dos serviços públicos, 

multiplicidade de parceiros sexuais, entre outros, contribuem ativamente para 

propagação destas doenças. (Epidemiologia das DST). 

Algumas DST são bem caracterizadas por sinais e sintomas que surgem 

dias depois a contaminação, podendo ser identificadas pelo médico, como: 

 Aparecimento de feridas nos órgãos genitais, que podem surgir em 

outras partes do corpo; 

 Surgimento de corrimentos que apresentem cor amarelada, esverdeada 

ou esbranquiçada e que tenham mau cheiro e aspecto purulento. 

 Ardência e coceira nos órgãos genitais. 

 Dores durante a relação sexual e ao urinar. 

Todas as DST têm tratamento e, com exceção da aids, todas têm cura, mas 

precisam ser tratadas com medicamentos de tipos diferentes. Por isso o uso da 

automedicação, muitas vezes apenas contribui para mascarar os sinais e 

sintomas dessas doenças, dificultando o diagnóstico e o tratamento. Algumas 

DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para 

complicações graves como infertilidade, infecções neonatais, malformações 



congênitas, aborto, câncer e a morte. (Saúde e prevenção nas escolas,  

Ministério da Saúde,2008). 

Algumas DST são de fácil tratamento. Outras, contudo, têm tratamento mais 

difícil ou podem persistir ativas. As mulheres, em especial, devem ficar 

bastante atenta, já que, em diversos casos de DST, não é fácil distinguir os 

sintomas das reações orgânicas comuns de seu organismo. É importante 

ressaltar que algumas DST também podem provocar aborto espontâneo ou 

causar graves lesões ao feto. Outras DST podem ser transmitidas por 

transfusão de sangue contaminado ou compartilhamento de seringas e 

agulhas. (Saúde e prevenção nas escolas, Ministério da Saúde2008). 

Quando o portador de uma DST não apresenta sintoma, ele geralmente 

acredita estar livre das DST, mas, na realidade, ele está infectado e 

transmitindo sem saber. 

A melhor forma de evitá-las é a prevenção. Prevenir significa reduzir o 

número de parceiros sexuais e usar preservativo em todas as relações. 

Vamos saber mais sobre as principais DST. 

Sífilis - Causada pela bactéria Treponema pallidum. O contágio se dá, 

principalmente por relação sexual. Mães gestantes com sífilis também passam 

a doença para o bebê, que pode nascer com pneumonia, feridas no corpo, 

cegueira, dentes deformados, surdez, problemas ósseos ou deficiência mental. 

Em alguns casos, a sífilis pode ser fatal. (Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais, http://www.aids.gov.br). 

A doença pode se manifestar em três estágios. Na primeira fase o 

portador apresenta feridas de bordas endurecidas (cancro duro) nos órgãos 

genitais, boca ou outra parte do corpo, essas feridas não doem, não coçam, 

não ardem e não têm mau cheiro. Mesmo sem tratamento, as feridas 

desaparecem sem deixar cicatriz. A doença progride mesmo com o 

desaparecimento destas lesões. Na segunda fase surgem manchas vermelhas 

em várias partes do corpo (inclusive mãos e pés), pequenas bolhas na pele e 

quedas dos cabelos. Após algum tempo, as manchas também desaparecem, 

dando a ideia de cura. A doença pode ficar sem apresentar sintomas por 

meses ou anos.  No estágio final a doença pode provocar alterações graves 

como paralisia, cegueira, doença cerebral, problemas cardíacos e levando até 

a morte. (Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, 

http://www.aids.gov.br). 

 

http://www.aids.gov.br/


Gonorreia - Causada pela bactéria Neisseria gonorrheae. O homem com 

gonorreia sente dor e ardência quando urina e elimina um corrimento purulento 

(pus) pela uretra.  A mulher não costuma apresentar sintomas no início. 

Depois, pode sentir dor no abdome. Se não for tratada, pode levar à 

esterilidade. (Valle, 2005) 

Cancro mole -  Causada pela bactéria Haemophilus ducreyi. É uma ulceração   

dolorida e mole nos órgãos genitais. No homem, as feridas aparecem na ponta 

do pênis. Na mulher, as lesões surgem na vulva e no ânus. Duas semanas 

após o início da doença, podem surgir íngua na virilha. É comum que não 

apareça o caroço nas mulheres, mas há dor na relação sexual e ao defecar. 

(Valle, 2005). 

Herpes - Causado por vírus. É uma doença que não tem cura. No início 

aparecem pequenas bolhas nos órgãos genitais. Essas bolhas podem arder e 

provocar coceira intensa.  

Existem medicamentos que aliviam os sintomas e podem fazer com que 

eles desapareçam mais rapidamente. (Valle, 2005). 

Hepatite B e C – Causadas por vírus que atacam o fígado da pessoa.  

Os vírus da hepatite B são transmitidos por meio de relações sexuais, 

transfusões com sangue contaminado, de mãe infectada para o filho durante a 

gestação, o parto ou a amamentação, ao compartilhar material para uso de 

drogas (seringas, agulhas, cachimbos), de higiene pessoal (lâminas de 

barbear, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que cortam ou 

furam), confecção de tatuagem e colocação de piercings. Os sintomas da 

hepatite B incluem icterícia, febre, dores de cabeça, náuseas, vômitos, dores 

musculares, urina escura e fezes claras. A maioria dos casos de hepatite B não 

apresenta sintomas. (Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, 

http://www.aids.gov.br). 

Os vírus da hepatite C são transmitidos como os vírus da hepatite B. A 

doença geralmente é assintomática, mas alguns indivíduos podem desenvolver 

icterícia e ser acometidos por dores de cabeça e de garganta, vômitos e fadiga. 

Tanto na hepatite B como na hepatite C, o maior perigo é a doença evoluir para 

cirrose hepática, além do risco de câncer de fígado. (Departamento de DST, 

Ainda e Hepatites Virais, http://www.aids.gov.br). 

Condiloma genital – Causada pelo grupo de vírus HPV (sigla derivada de 

human papiloma viruses). Transmitidos por contato sexual, os vírus causam 

lesões que formam verrugas na região genital ou anal (tanto do homem quanto 

da mulher), mas algumas vezes a doença pode não apresentar sinais ou 

sintomas. Trabalhos diversos demonstram que esses vírus aumentam a 



possibilidade de ocorrência de câncer de colo do útero e, nos homens, o risco é 

de câncer no pênis. Existem dois tipos de vacina que previnem alguns subtipos 

do HPV, é importante utilizar esse recurso para ficar mais protegida. 

(Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, http://www.aids.gov.br). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DINÃMICA 9 

Doenças sexualmente transmissíveis 
Objetivo: Adquirir conhecimentos sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis e a respeito da importância da busca de tratamento médico. 

Material: Quadro, giz, canetas hidrográficas de pontas grossas, cartolina, 

figuras de DST, cópias do texto de apoio (Texto- 5: Doenças sexualmente 

transmissíveis) e de outros materiais para pesquisa sobre o tema. 

Desenvolvimento: Pergunte para todos os alunos quais doenças 

sexualmente transmissíveis conhecem, além da aids, e seus sinais (o que se 

pode observar) e sintomas (o que a pessoa sente); anote as respostas no 

quadro. 

Organize uma leitura coletiva do texto de apoio, interrompendo para 

esclarecimentos e comentários. 

Ao término da leitura e dos esclarecimentos, solicitar que os alunos se 

organizem em 7 equipes e elaborem cartazes informando outras pessoas sobre 

os sintomas das DST. 

Vale lembrar que 

 

 

 

 

“Viver significa participar do diálogo: 

significa interrogar, ouvir, responder, estar de 

acordo, etc. Nesse diálogo o homem participa 

inteiro e com toda a vida: com os olhos, os 

lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o 

corpo, os atos.” (BAKTHIN,2003). 
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