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Resumo 

No ser humano a sexualidade é irremovível desde o 
nascimento até o término do seu ciclo vital sendo que na 
adolescência que ela começa a ser vivenciada com mais 
intensidade. Principalmente na construção da imagem 
corporal e a autoestima que refletem diferentes maneiras 
de pensar, de sentir e de se relacionar, pois cada um tem 
seu jeito de ser e de se portar socialmente. Para a sua 
constituição como ser social, o aluno precisa ter acesso à 
diversidade de informações, para que possa desenvolver  
as competências pessoais e sociais na tomada de suas 
decisões. O material didático aqui apresentado tem como 
foco propiciar a educação sexual através de 
conhecimentos em relação aos mitos e tabus que 
contornam a sexualidade do adolescente, sendo analisada 
a concepção, as percepções e representações dos 
adolescentes acerca da sexualidade, prevenção e 
contracepção. A partir da participação ativa e reflexiva do 
aluno e também do professor. Verifica-se a necessidade 
do trabalho com o conhecimento teórico-científico e a 
interação da realidade do educando, no ambiente escolar, 
para os assuntos e dúvidas que forem apresentadas. 
Segundo Alambert (1990), a educação sexual não é uma 
disciplina isolada; ela faz parte da educação geral do 
indivíduo. Portanto essa unidade didática será realizada no 
Colégio Estadual Horácio Ribeiro dos Reis no  ano de 
2015  possibilitando ao aluno e professor  troca de 
informações entre as relações interpessoais para que os 
estudantes tenham uma visão histórica e cultural dos 
diversos aspectos  do  indivíduo, das realizações 
humanas,   qualidade de vida e autonomia. 

  

Palavras-chave Reflexão-ação, autoestima. adolescente 
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2. Apresentação: 

 
 

O material didático apresentado faz parte da proposta pedagógica no formato 

de Unidade Didática do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná, que será apresentado a comunidade 

escolar no período de fevereiro de dois mil e quinze na semana pedagógica. A 

adolescência é uma fase significativa da vida onde ocorrem mudanças físicas e 

comportamentais que provocam, no adolescente questionamentos e atitudes que 

necessitam serem adaptadas e aperfeiçoadas para a construção da sua identidade. 



No sistema de ensino temos o acesso à informação em diversas áreas do 

conhecimento. Neste contexto, a escola como mediadora no processo do 

conhecimento científico, tem o importante papel de informar e conscientizar nas 

várias dúvidas e questionamentos dos educandos, formalizando respostas não 

somente pontuais da temática sexualidade. Sendo um importante ciclo existencial 

em que todos já vivenciamos é importante ressaltar o desenvolvimento das 

potencialidades e o aprimoramento da consciência dentro de todas as disciplinas 

escolares para que os adolescentes percebam que suas transformações não 

ocorrem de maneira individualizada e que ele não é o único a passar por essa 

transformação. 

Desta forma, destaca-se a necessidade do trabalho com o conhecimento 

teórico-científico e a interação da realidade do educando, no ambiente escolar, para 

os assuntos e dúvidas que forem apresentadas. 

Neste trabalho de reflexão sobre a sexualidade que será desenvolvido com os 

alunos do 8º ano, espera-se que seja um momento de intervenção agradável e 

participativo, obtendo troca de informações entre professor-aluno, e também aluno-

aluno. 

Uma das intenções é proporcionar o diálogo em um ambiente harmonioso e 

dinâmico para a execução das atividades, respeitando os aspectos culturais e 

sociais, seja da família ou da comunidade em que o aluno está inserido, fomentando 

condições para que o aluno possa assumir a autoria de suas escolhas e suas 

responsabilidades. 

Desta forma, é tarefa do professor e da escola, fazer sua intervenção, 

possibilitando práticas e diálogos que possam ampliar o conhecimento prévio dos 

educandos fazendo-o romper paradigmas e apropriar-se de novos conceitos e 

informações. 

 



3 Material didático 
 
 

O presente trabalho tem como proposta uma Produção Didático-Pedagógica, 

por meio de oficinas, que visa proporcionar aos alunos conhecimentos sobre a 

sexualidade que contribuam para a sua autonomia, responsabilidade e reflexão. A 

unidade refere-se ao conteudo de Anatomia e Fisiologia dos Sistemas Reprodutores 

Masculino e Feminino, no intuito de auxiliar a compreensão sobre os órgãos que 

compõem esses sistemas e seus respectivos funcionamentos, principalmente 

durante a etapa da adolescência. Este material didático foi planejado para (32) trinta 

e duas aulas. 

No desenvolvimento do trabalho, serão introduzidos textos, comentários, 

recursos audiovisuais, poemas, relato de depoimentos da comunidade escolar sobre 

como foi a sua adolescência, confecção do diário do adolescente, palestras com 

profissionais da saúde sobre a problemática das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, gravidez na adolescência e métodos de prevenção, caixas de 

dúvidas/perguntas mostrando que hoje o jovem tem muita facilidade à informação, 

mas poucas são transformadas em conhecimento que irão contribuir para o seu 

desenvolvimento precisando de um professor que fará essa mediação. Muitos pais 

ou responsáveis apresentam dificuldades para falar sobre o tema tornando a escola 

a única fonte de conhecimento acerca da sexualidade. Em outras situações os 

adolescentes procuram informações errôneas e possuem comportamentos que 

podem trazer sérias consequências ao seu próprio corpo como doenças e traumas 

que perpetuarão a sua identidade. 

As Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação Básica (SEED, 2008) 

enfatizam que “a aprendizagem significativa pelo professor pode ser por meio de 

problematizações envolvendo relações conceituais, interdisciplinares ou contextuais, 

ou mesmo a partir da utilização de jogos educativos, entre outras possibilidades [...]”. 

A utilização de varias condicionantes é que proporcionará conceitos e atitudes que 

ajudarão o adolescente na tomada de decisão e como ele consegue resolver seus 

problemas através dos conhecimentos adquiridos e experiências do seu cotidiano. 

 Esta Unidade Didática foi dividida em várias atividades para melhor 

organização do trabalho. 



 

 

Conteúdos: Apresentação da Unidade Didática aos alunos e o contrato do acordo 

pedagógico. 

Número de aulas: 2 aulas. 

Objetivo: Orientar sobre as atividades que serão trabalhadas durante a intervenção 

do projeto. 

Desenvolvimento: Apresentar o projeto com a utilização do multi mídia, entregar 

aos alunos o caderno (apostila) em forma de diário contendo o título das atividades 

que serão desenvolvidas durante a aplicação do projeto, neste os alunos farão um 

relato sobre cada atividade. Explicar a função da caixa de dúvidas/perguntas que 

será exposta durante todas as aulas e estabelecer critérios para o acordo 

pedagógico. 

 

SUGESTÃO DO ACORDO PEDAGÓGICO 

Nome:______________________DATA________________________ 

ACORDO PEDAGÓGICO 

a) Respeitar o direito de cada aluno em falar 

b) Respeitar as opiniões, mesmo que seu posicionamento seja contrário 

c) Quando citar exemplos não referenciar nomes verdadeiros 

d) Quando houver dúvidas perguntar ou utilizar a caixa de perguntas/duvidas 

e) Participar das oficinas  e trazer o material (caderno) nas aulas. 

f) Ajudar na organização dos materiais da sala de aula ou na execução das oficinas 

g) Interagir com os colegas de maneira participativa e respeitosa 

h) Respeitar as normas e critérios das atividades desenvolvidas 

i) Outros: 

 

     Cascavel,_______ de ______________ de 2015. 

  

    __________________________________________ 

                       Assinatura 

 

 

 

 



 

 

Conteúdo: Adolescência. 

Numero de aulas: 2 aulas. 

Objetivos: Possibilitar a cada adolescente a constatação de que não é o único a 

viver contradições, dúvidas, perdas, conflitos, mudanças físicas e descobertas. 

Desenvolvimento: Apresentar um vídeo sobre a adolescência para que os alunos 

reflitam sobre essa fase da vida. E um poema: Adolescente (Içami Itiba). Distribuir 

para cada participante uma folha de papel e revistas. No centro da folha solicitar que 

escrevam a palavra ADOLESCENCIA, pedindo ao grupo que crie novas palavras, 

utilizando-se das palavras que compõem esta palavra. As palavras devem ter 

relação com esta fase da vida. E ilustrar com figuras que se relacionam com a 

adolescência. 

Formar subgrupos de três ou quatros alunos e pedir que escrevam uma frase sobre 

a adolescência que contenha o maior numero possível das palavras citadas 

anteriormente. Apresentar aos demais participantes. E elaborar cartazes que serão 

expostos no mural da escola. 

Vídeos possíveis de utilização: https://www.yotube.com/watch?v=GBKwP-drSE 

acesso em 10/10/2014 às 19:00. 

https://mensagensvirtuais.xpg.uol.com.br/pessoa/Adolescente acesso em 

10/10/2014 às 19:30  

https://www.yotube.com/watch?v=GBKwP-drSE
file:///E:/mensagensvirtuais.xpg.uol.com.br/pessoa/Adolescente


 

 

Conteúdos: sistemas reprodutores e sexualidade. 

Número de aulas: 2 aulas. 

Objetivos: Avaliar o nível de informação relacionada à sexualidade. 

Desenvolvimento: Será entregue  uma folha de palavras  a cada aluno, que  deverá 

circular as palavras que e o seu significado. As palavras  que tiverem dúvidas serão 

pesquisadas no laboratório de informática. Formando duplas. 

 

Lista de palavras: 

Preservativo  orgasmo  polução noturna  ejaculação 

Óvulo   testículos  coito    glande 

Clitóris  genital   excitação   útero 

Vagina  menstruação  ovários   menarca 

esperma   vulva   ereção   sêmen 

prepúcio  hímen   espermatozoide semenarca 

 

 

 



 

 

Conteúdos: Anatomia e Fisiologia do Sistema Reprodutor Masculino 

Número de aulas: 2 aulas 

Objetivo: Identificar os órgãos que compõem esses sistemas e seus respectivos 

funcionamentos.  

Desenvolvimento: A aula será expositiva e com a utilização de imagens e vídeos 

sobre a estrutura dos órgãos Sistema Reprodutor Masculino, com a identificação, 

localização e funcionamento de cada órgão. Como atividade escrita identificar cada 

estrutura desse sistema. 

Disponivel: 

http://www.portal do professor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22440 acesso 

em 13/10/2014 às 15:30 

Reprodução Humana. Perpetuando a vida(aparelho genital masculino parte 1 e 2) 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pag

=6#barra_tit acesso em 13/10/2014 às 15:40 

file:///E:/portal%20do%20professor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html%3faula=22440
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pag=6#barra_tit
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pag=6#barra_tit


 

 

Conteúdos: Anatomia e Fisiologia do Sistema Reprodutor Feminino. 

Número de aulas:2 aulas 

Objetivos: Identificar os órgãos que compõem esses sistemas e seus respectivos 

funcionamentos. 

Desenvolvimento: Com a utilização do multimídia será apresentado imagens e 

videos sobre os órgãos do sistema reprodutor feminino as suas características e 

como atividade de registro será a identificação das estruturas. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=6&lid=5

756 acesso em 13/10/2014 às 15:50 

Reprodução Humana. Perpetuando a vida(aparelho genital feminino parte 1 e 2). 

Tudo sobre menstruação (Só para meninas). 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pag

=6#barra_tit acesso em 13/10/2014 às 17:00 

 

 

Recordando: 

A continuação da vida ocorre pela etapa da reprodução. Os sistemas reprodutores 

masculinos e femininos são um conjunto de órgãos e estruturas que envolvem a 

atuação de diversos hormônios que participam desse processo. São estruturas 

responsáveis para a reprodução, porém não somente a isto!! 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=6&lid=5756
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=6&lid=5756
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pag=6#barra_tit
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pag=6#barra_tit


 

 

Conteúdo: Beleza e Idealização 

Numero de aulas: 2 aulas 

Objetivos: Encorajar o adolescente a aceitar o seu próprio corpo e entender que os 

ideais de beleza são estabelecidos pela cultura. 

Desenvolvimento: 
1 - Formar grupos pequenos só com meninos e outros grupos só com meninas. 
2 - Solicitar aos grupos de meninos a conversarem entre si sobre o tipo de mulher 
que consideram ideal - Solicitar aos grupos de meninas a conversarem entre si 
sobre o tipo de homem que consideram ideal. 
3 - Cada grupo deverá fazer uma listagem com as características que consideram 
importantes. 
4 - Cada grupo, utilizando-se de revistas, lápis, cola e tesoura, deverá fazer uma 
colagem, identificando os critérios que utilizou para o homem ideal e para a mulher 
ideal. 
5 - Cada grupo apresentará sua colagem, referindo-se aos critérios evidenciados. 
 
Pontos para discussão: 
a) Aceitação da aparência física por homens e mulheres. 
b) Como é a ideia de beleza do grupo? 
c) As mudanças que eu sinto, em mim mesmo, sobre minha aparência e meu jeito 
de ser, por influência da opinião de outras pessoas. 
d) Como são criados os critérios de beleza? 
 
Resultado esperado: 
Ter promovido uma discussão sobre ideais de beleza e aceitação do seu próprio 
corpo. 
 



 

 

Conteúdos: Mitos e Realidade na Adolescência (Atividade descrita no livro 

Aprendendo a Ser e a Conviver, autor: SERRÃO; BALEEIRO, 1999). 

Numero de aulas: 2 aulas 

Objetivos: Verificar o nível de conhecimento que os alunos possui sobre o uso de 

anticoncepcionais e assuntos relacionados a sexualidade. 

Desenvolvimento: Distribuir três cartazes pela sala com as seguintes palavras:  

CONCORDO X DISCORDO X TENHO DÚVIDAS 

A cada afirmação que será lida os alunos devem se deslocar e se manter junto ao 

cartaz que expressa sua posição.  

Afirmações: 

a) O homem pode ter várias parceiras porque sente mais desejo sexual do que a 
mulher. 

b) Não ter relações genitais é a única forma 100% eficaz de se evitar a gravidez. 
c) As pessoas podem ter doenças sexualmente transmissíveis sem apresentar 

sintomas. 
d) A menina pode engravidar mesmo antes de ter a sua primeira menstruação. 
e) Um homem com o pênis grande é sexualmente mais potente do que um 

homem com pênis menor. 
f) Um (a) adolescente precisa da autorização dos pais para solicitar métodos 

anticoncepcionais num posto de saúde. 
g) A masturbação pode causar doenças mentais. 
h) Enquanto a mulher estiver conhecendo o seu parceiro, seria melhor que 

usasse camisinha. 
i) O álcool e a maconha são estimulantes sexuais 
j) Uma moça pode engravidar mesmo que o rapaz ejacule fora dela. 
k) Os grupos de risco para a AIDS são os homossexuais, os drogados e os 

hemofílicos. 
l) Quando alguém se infecta com o vírus da AIDS-HIV começa a emagrecer e 

perder cabelo. 
m) Uma moça pode saber, sempre, exatamente o dia do mês em que pode 

engravidar. 
n) Se um adolescente tem uma relação sexual com uma pessoa do mesmo 

sexo, significa que é homossexual. 
o) Uma moça pode engravidar se tiver relações sexuais durante a menstruação. 
p) Quase todas as vezes que meninas são abusadas sexualmente, o crime é 

cometido por desconhecidos. 
 
FOLHA DE RECURSOS PARA O FACILITADOR   
CONCORDO X DISCORDO X TENHO DUVIDAS 

a) O desejo sexual do homem é igual ao da mulher. A cultura, a sociedade e o 
papel social que o homem ocupa no nosso meio é que criam o mito de que o 
homem precisa de mais sexo do que a mulher. 

b) A única forma 100% eficaz de se evitar a gravidez é a prática da abstinência 
sexual (não ter relações sexuais). 



c) É possível ter doenças sexualmente transmissíveis sem apresentar sintomas. 
São chamadas assintomáticas. 

d) Como os ovários da mulher liberam o óvulo antes do período menstrual, é 
possível engravidar antes da primeira menstruação. 

e) Não é o tamanho do pênis que determina o tamanho do prazer que a mulher 
terá. São necessários determinados fatores, como a intimidade, a afetividade 
e o respeito no relacionamento, que criam condições favoráveis para um 
prazer adequado e satisfatório. 

f) Um (a) adolescente não necessita de autorização dos pais ou responsáveis 
para solicitar métodos anticoncepcionais. E direito do adolescente a busca de 
orientação adequada com relação ao uso de contraceptivos. 

g) A masturbação não causa doenças mentais, acne, nem faz crescer pelos nas 
mãos ou no corpo. 

h) Não é só pelo fato de não conhecer o parceiro que se deve usar a camisinha. 
Esta é importante para evitar a gravidez, DST e AIDS. 

i) Em doses pequenas, essas substancias podem inicialmente estimular a 
sexualidade, por diminuir a ansiedade. Porém, com doses maiores ou 
consumo regular, o efeito pode ser justamente o contrário. 

j) Pode. Ejaculações “nas coxas”, próximas à entrada da vagina, oferecem risco 
de gravidez. 

k) Não existem grupos de risco, e, sim, comportamentos de risco, ou seja, a 
não-utilização da camisinha nas relações orais, anais e vaginais, o uso 
compartilhado de seringas e o contato com sangue.  

l) Uma pessoa pode se contaminar com o vírus HIV, tornando-se soropositiva, e 
não desenvolver a doença _AIDS- por vários anos. A pessoa soropositiva, 
mesmo sem ter sintomas, pode contaminar outras se não usar camisinha. 

m) Nem sempre é possível saber com exatidão qual o período fértil. Existem 
formas de calcular este período, mas para isto os ciclos precisam ser 
regulares. Mesmo assim, é importante avaliar durante alguns meses, pois 
sempre há uma pequena variação. Na adolescência, é mais difícil determinar 
o período fértil porque é frequente a irregularidade do ciclos. 

n) A definição de homossexualidade é complexa e polêmica. Na adolescência, 
podem acontecer experiências sexuais com pessoas do mesmo sexo sem 
que isso se caracterize como homossexualidade. 

o) Embora muito rara, é possível que uma moça fique grávida durante seu 
período menstrual, pois pode se tratar de um período atípico, com duas 
ovulações: a primeira, que deu origem à menstruação, e a segunda, que foi 
fecundada. Quando os ciclos são muito curtos, num período de fluxo mais 
prolongado, o final da menstruação pode se sobrepor ao dia da ovulação. 

p) A maior parte dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes é  cometida 
por pessoas conhecidas das vítimas. 

 



 
 

Conteúdos: Gravidez  na adolescência 
Numero de aulas: 2 aulas 
Objetivos: Trabalhar as questões relacionadas com a maternidade e paternidade 
precoce, consequências da gravidez não planejada e as transformações físicas do 
corpo feminino.  
Desenvolvimento: Será formado 5 grupos de alunos e apresentadas 10 perguntas 
sobre a gravidez na adolescência, eles deverão ler, discutir e apresentar na plenária. 
 
Perguntas: 
 
1- O número de adolescentes grávidas diminuiu no Brasil? 
2- Existe alguma vantagem na gestação de uma adolescente? 
3- Quais os perigos de uma gravidez na adolescência? Elas têm mais chance de ter 
um parto prematuro? 
4- Adolescentes grávidas precisam de cuidados especiais ou são os mesmos de 
qualquer gravidez? 
5- O que muda no corpo  de uma menina que teve uma gravidez aos 16 anos? 
6- Quem cuida da criança quando ela nasce? 
7- As meninas que engravidam durante a adolescência param de estudar?   
8-Hoje em dia os adolescentes-meninos e meninas- têm acesso à informação. Por 
que continuam tendo filhos tão cedo? 
9- Adolescente grávida precisa de acompanhamento psicológico? 
10- O que o governo, as escolas e a sociedade deveriam fazer para diminuir o 
número de grávidas adolescentes? 
 
As perguntas foram extrídas do site http:// bebe.abril.com.br>Gravidez>Saúde 
acesso: 04/11/2014 às 16:05, o site também apresenta as respostas, auxiliando no 
debate com os alunos. 



 
 
Conteúdos: Métodos Contraceptivos. 
 
Número de aulas: 4 aulas. 
 
Objetivos: Valorizar a saúde do corpo e conhecer os métodos anticoncepcionais 
para poder usá-lo de forma eficaz. 
 
Desenvolvimento: Através de uma tabela com os principais métodos contraceptivos 
os alunos farão uma pesquisa no laboratório de informática e pesquisa extraescolar. 
E assistirão ao vídeo sobre Conversa Íntima: Informações sobre Métodos 
Contraceptivos 
(http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pa
g=6#barra_tit). 
 
Métodos Características Vantagem Desvantagem  

Camisinha masculina 
 
 

   

Camisinha feminina 
 
 

   

Diafragma 
 
 

   

Métodos injetáveis 
 
 

   

Implante 
 
 

 
 

 
 

 
 

Pílula do dia seguinte 
 
 

 
 

 
 

 
 

DIU- Dispositivo intra-uterino 
 
 

   

Coito interrompido 
 
 

   

Método de Ovulação Billings 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tabelinha 
 
 

   

Laqueadura ou Ligação de  
Trompas 
 

   

Vasectomia 
 
 

   

http://www.infoescola.com/sexualidade/metodos-anticoncepcionais/ acesso em 04/11/2014 às 

16:30 

 

http://www.infoescola.com/sexualidade/metodos-anticoncepcionais/


 
 

Conteúdos: Métodos Contraceptivos. 
 
Número de aulas: 2 aulas 
 
Objetivos: Apresentar aos adolescentes a importância de utilizar a camisinha e 
conscientiza-los como método  de prevenção das DSTS. 
 
Desenvolvimento: Pedir aos alunos que fiquem no centro da sala e para cada 
participante será entregue um cartão apenas com as seguintes descrições: 
Em um cartão: -Não siga minhas instruções vocalizadas: não saia de seu lugar, não 
dê ou receba autógrafos. 
Nos demais cartões: Siga todas as minhas instruções. 
Destes deverá conter três cartões marcados no canto superior direito com a letra C. 
Em um cartão no canto superior direito a letra X. 
A atividade deve ocorrer como se os participantes tivessem em uma festa ou balada 
e se relacionando com a turma, peçam que peguem três assinaturas, enquanto 
caminham pela sala. Após o término da atividade farão um círculo e todos que 
estiverem com assinaturas dos colegas com o cartão identificado com a letra C 
estão prevenidos contra as doenças sexualmente transmissíveis, o participante que 
não seguiu as instruções e não saiu do lugar não foi a balada. Os demais que 
seguiram as instruções e pegaram a assinatura do cartão X não se preveniram 
contra as DSTs, por isso deverão fazer exames para o diagnóstico das possíveis 
DSTS, porque o cartão era do infectado. Com essa atividade ocorre a possibilidade 
dos participantes refletirem sobre a importância do auto cuidado. 
 
No final os alunos irão assistir o vídeo intitulado Conversa Íntima: Informações sobre 
Métodos Contraceptivos. 
(http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pa
g=6#barra_tit - acesso em 13/10/2014 às 19:00) 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pag=6#barra_tit
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=98&pag=6#barra_tit


 
 
Conteúdos: Pesquisa sobre DSTs 
 
Número de aulas: 3 aulas 
 
Objetivos: Disponibilizar informações aos adolescentes sobre as DSTs, e como 
preveni-las. 
 
Desenvolvimento: Desenvolver uma pesquisa em sites, artigos científicos, revistas 
de saúde, e outros materiais que possibilitem visualizar em forma de dados 
estatísticos quali/quantitativos sobre os indices de contaminações das diversas 
doenças sexualmente transmissiveis. Esta atividade possibilitará discutir as formas 
de contaminação, as regiões com maior indice, os generos afetados, o agente 
causador. 



 
 

Conteúdos: Relações de gênero. 
 

Numero de aulas: 2 aulas. 

Objetivos: Discutir como os alunos percebem os papéis entre homens e mulheres 

na sociedade.  

Desenvolvimento: 
1 - Dividir os participantes em 6 grupos: 

 03 grupos do sexo masculino; 

 03 grupos do sexo feminino. 
2 - Solicitar aos 03 grupos do sexo masculino discutirem em subgrupos: 

 as vantagens de ser mulher; 

 as desvantagens de ser mulher. 
3 - Solicitar aos 03 grupos do sexo feminino discutirem em subgrupos: 

 as vantagens de ser homem; 

 as desvantagens de ser homem. 
Após a discussão, deverão preparar uma lista com as referidas vantagens e 

desvantagens de ser homem ou mulher. 
4 - Após a montagem da listagem, cada grupo apresenta seus resultados. 
Observação: 

 Nesta dinâmica de grupo, é proposital que os garotos pensem sobre as 
vantagens e as desvantagens de ser mulher e vice-versa. 

 Dessa forma, um sexo se colocará no lugar do outro. 
 

Pontos para discussão: 
a) Qual a origem dessas diferenças? 
b) Como essas diferenças são vistas em outras sociedades? 
c) Como essas diferenças afetam a vida dos homens e das mulheres? 
d) Quais das vantagens de ser homem ou mulher são reais e quais são 
estereotipadas? 
e) É possível ser homem e exercer alguns dos tópicos listados em “mulher” e vice-
versa? 
f) O que significa “masculino” e “feminino”? É o mesmo que “macho” e “fêmea”? 
 

 



 
 
Conteúdos: Bulling, relacionamentos de pais e filhos, amizade, namoro, internet 
 
Número de aulas: 3 aulas 
 
Objetivos: propiciar aos alunos uma discussão sobre o tema: o relacionamento 
virtual. 
 
Desenvolvimento: Os adolescentes assistirão o filme: Confiar, e anotarão as suas 
percepções que representem semelhanças e diferenças com a fase de 
desenvolvimento em que se encontram. Após, farão uma análise do filme 
(questionamentos e  sugestões). O docente poderá fazer questões para levar aos 
alunos após a apresentação do filme. 
 



 
 
Conteúdos: Ser adolescente 
  
Número de aulas: 3 aulas 
 
Objetivos: Fazer com que os alunos reflitam sobre a adolescência atual em 
comparação com o passado. 
 
Desenvolvimento: Serão convidados alguns pais dos alunos do oitavo ano e um 
professor escolhido pelos alunos para que sejam entrevistados. 
 
Sugestões de perguntas para Pais e Professores: 

1- Como foi a sua adolescência? 
2- Como era o relacionamento com seus pais? 
3- Você conversava sobre sexualidade? 
4- Quais eram seus planos para o futuro?  
5- Faça uma comparação da sua adolescência  com os dias de hoje. 

Outras: (Serão formuladas pelos alunos) 
 
Entrevistas com os Alunos do oitavo ano: 

1- O que você acha da sua adolescência? 
2- Como é o seu relacionamento com seus pais? 
3- Você conversa com seus pais sobre sexualidade? 
4- Quais são seus planos para o futuro? 
5- Faça uma comparação da sua  adolescência de acordo com as entrevistas 

dos pais e professores. 
 



 
  
Conteúdos: Meu presente/meu futuro 
 
Número de aulas: 2 aula 
 
Objetivos: Perceber que a construção do futuro depende das vivencias e escolhas 
do presente.  
 
Desenvolvimento: Pedir aos alunos que representem através de um desenho o 
momento que estão vivendo, compondo um retrato chamado “Meu presente”. 
Quando todos tiverem terminado distribuir uma nova folha para que componham a 
representação do futuro que imaginam e gostariam para si. A este retrato devem 
chamar “Meu futuro”. Assim os adolescentes terão através das apresentações a 
visão de seu futuro e o projeto de vida. 
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