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RESUMO 

 
A adolescência é um período marcado por muitas mudanças, tanto fisiológicas 
e anatômicas como psicológicas e comportamentais. Reflexões sobre a 
sexualidade durante a adolescência é uma das formas eficazes na prevenção 
da gravidez não planejada, consequentemente no aborto e também na 
transmissão das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A sexualidade é 
um direito humano universal, que tem como princípios a liberdade, dignidade 
da pessoa humana e igualdade, portanto dialogar sobre essa temática é 
contribuir também, com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Desta forma, o planejamento dessas aulas tem como objetivo apresentar 
estratégias de ensino do sistema reprodutor humano e da sexualidade na 
educação a distância, estabelecido durante a pandemia, com a utilização de 
tecnologias de informação, servindo como veículo de disseminação de temas 
relevantes, e colaborar na construção de conhecimentos referentes aos 
cuidados básicos com seu corpo, a responsabilidade e a conscientização sobre 
a prática sexual, possibilitando também a desconstrução de estereótipos e 
preconceitos estabelecidos na sociedade brasileira. As aulas foram divididas 
em temas centrais: 1. Desenvolvimento Humano, 2. Saúde Sexual e 
Reprodutiva, 3. Cultura, sociedade e direitos humanos. Aplicadas a princípio, 
em três turmas de ensino médio do Colégio Estadual Professor Loureiro 
Fernandes (CEPLF). Jogos, aplicativos, vídeos, documentários e tirinhas foram 
utilizadas durante o período de 28/10/2020 a 05/11/2020. Cabe salientar, que 
os resultados apresentados neste relatório são parciais, tendo em vista a 
possibilidade de entrega posterior das atividades por parte dos estudantes. 
Com base nos formulários iniciais os adolescentes participantes (56 discentes), 
compreendem a importância da educação sexual no âmbito escolar, mas ainda 
apresentam constrangimentos ao falar sobre o tema, buscando informações 
entre seus pares e/ou na internet. O ensino a distância não substitui o ensino 
presencial, possui aspectos positivos e negativos, mas para que esse processo 
alcance resultados minimamente satisfatórios todos os envolvidos devem 
assumir seu papel na aprendizagem. 

 
Palavras-chave: sexualidade, ensino a distância, reprodução humana, ISTs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Nestas aulas foram abordados conceitos básicos sobre o sistema 

reprodutor masculino e feminino, sua relação com os processos de divisão 

celular. Além da conscientização do planejamento familiar e prevenção da 

gravidez na adolescência bem como de infeções sexualmente transmissíveis 

(ISTs). Também foram discutidos tópicos sobre questões de gênero na 

sociedade brasileira. 

 
Conteúdo Estruturante: Organização dos seres vivos. 

Conteúdo básico: Sistemas biológicos: anatomia, morfologia e fisiologia. 

Conteúdo Específico: Sistema Reprodutor e Sexualidade 

Tópicos trabalhados: Bases morfológicas e Fisiológicas da Reprodução e 

Infecções Sexualmente Transmissíveis – referentes aos tópicos 8 e 9. 

Número de aulas: 4 aulas (50 minutos cada) e atividades assíncronas. 

 
 

 
2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Possibilitar estratégias de ensino do sistema reprodutor humano e da 

sexualidade no ensino a distância, com a utilização de tecnologias de 

informação. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Compreender a anatomia, morfologia e fisiologia do sistema reprodutor; 

• Estabelecer as conexões entre os processos de reprodução humana e divisão 

celular; 

• Identificar que os temas sobre sexualidade envolvem além de conteúdos 

biológicos, aspectos culturais e sociais relevantes; 
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• Informar sobre os métodos contraceptivos e prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis; 

• Refletir sobre questões de gênero e pré-conceitos estabelecidos em nossa 

sociedade; 

• Contribuir com a promoção da saúde sexual enfatizando a profilaxia e não 

apenas o tratamento. 

• Relacionar temas biológicos ao cotidiano do aluno e possibilitar o 

reconhecimento da importância da biologia no seu dia-a-dia. 

 
3 JUSTIFICATIVA 

 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) os 

adolescentes são os indivíduos com 12 anos completos até os 18 anos de 

idade. Esse período é marcado por muitas mudanças, tanto fisiológicas e 

anatômicas como psicológicas e comportamentais. Portanto, esse período é 

uma fase transitória entre a infância e a vida adulta e nesse momento muitos 

padrões, como a sexualidade se estabelecem e se estenderão pelo resto da 

vida do indivíduo (SILVA, 2015). Para essa autora, a reflexão sobre a 

sexualidade durante a adolescência é uma das formas eficazes na prevenção 

da gravidez não planejada, consequentemente no aborto e também na 

transmissão de ISTs. Os parâmetros curriculares nacionais (PCN) coloca a 

temática como tema transversal, portanto, relacionado as diversas áreas do 

conhecimento humano, como biologia, química, geografia, psicologia, 

sociologia, entre outras e isso “pressupõe que o corpo docente necessita estar 

preparado para implementar o processo educativo na construção dessa 

cidadania” (QUIRINO E ROCHA, 2012). 

Desta forma, o plano de aula proposto, pode servir como veículo de 

disseminação de informações relevantes, e colaborar na construção de 

conhecimentos referentes aos cuidados básicos com seu corpo, a 

responsabilidade e a conscientização sobre a prática sexual, além de 

possibilitar a reflexão sobre temas que podem promover a desconstrução de 

preconceitos e estereótipos relacionados à sexualidade existentes em nossa 

sociedade. Contribui também, com o trabalho docente na elaboração de 

estratégias de ensino. 
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4 PÚBLICO ALVO 

 
 

Uma turma de 1º ano do Ensino Médio Regular e duas turmas de 3º 

ano do Ensino Médio Integrado em Administração (que apresentam conteúdos 

de 1º ano do ensino regular na ementa da disciplina), do Colégio Estadual 

Professor Loureiro Fernandes (CEPLF), localizado na Rua Marechal Mallet, 

466, 80540-230, Ahu, Curitiba, PR. Totalizando 56 alunos participantes, todos 

com acesso à internet não necessitando, portanto de materiais impressos 

disponibilizados na escola. 

 
5 METODOLOGIA 

 
 

Devido a pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais, foram 

substituídas por aulas a distância em todo o estado do Paraná, com a utilização 

do Google classroom como uma das ferramentas de trabalho dos professores. 

Em poucos meses docentes e discentes tiveram que se adaptar a uma nova 

forma de ensino. Diante dessa situação, os alunos assistiram às aulas 

propostas do sistema reprodutor masculino e feminino, ofertadas pela 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED), exibidas na televisão 

nas datas de 24/08/2020 a 18/09/2020. As orientações e aplicações das 

atividades propostas neste plano ocorreram entre os dias 28/10/2020 a 

05/11/2020. 

As aulas foram divididas em temas centrais, a saber: 

1. Desenvolvimento Humano: Anatomia e fisiologia sexual, conhecimento 

corporal; 

2. Saúde Sexual e Reprodutiva: Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs), métodos contraceptivos, prazer e funções do sexo na sociedade; 

3. Cultura, sociedade e direitos humanos: Construção social do gênero, 

violências sexuais, sexualidade e mídia. 

Os temas acima tiveram como referência as orientações técnicas da 

UNESCO para estudo da sexualidade no Brasil. 

No primeiro encontro, pelo Googlemeet foram estabelecidos 

esclarecimentos e informações sobre o tema 1 de estudo sobre sexualidade, 

bem como a intenção de que todos os alunos estejam livres para expor suas 
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Qual a herança biológica transmitida pelos pais aos filhos? 

dúvidas e questionamentos e solicitando que esta abordagem seja 

desenvolvida de maneira descontraída, porém com a devida seriedade, desta 

forma evitando brincadeiras de cunho pejorativo. Ainda nessa aula, foram 

expostos conceitos biológicos de divisão celular (mitose e meiose) e conceitos 

básicos de hereditariedade (FIGURA1). A aula começou com a pergunta- 

chave: 

 

 

Após as respostas propostas pelos alunos, o professor apresentou 

imagens que contribuíram para a consolidação desses primeiros 

questionamentos propostos. A aula terminou com a orientação de atividade 

assíncronas iniciais para análise do conhecimento já adquirido pelo aluno. Na 

primeira atividade, os alunos deveriam desenhar em uma folha de sulfite o 

sistema reprodutor masculino e feminino e indicar onde o processo de meiose 

ocorre. Importante ressaltar que esse desenho deveria ser realizado sem 

consulta prévia por parte do estudante. A segunda atividade proposta foi um 

formulário do googleforms, preenchido de maneira anônima, para a exposição 

das principais dúvidas sobre sexo pelos alunos (APÊNDICE 1). Os alunos 

tiveram uma semana para realização dessas atividades. 

Na segunda meet, as dúvidas enviadas por meio de formulários 

foram colocadas em discussão e solucionadas, soma-se ainda, a utilização de 

outras dúvidas frequentes dos adolescentes e trazidas pelo professor para que 

possam ser discutidas. Imagens da anatomia do sistema reprodutor masculino 

e feminino foram comparadas aos desenhos propostos na atividade 

assíncrona. No final da aula, orientações para a próxima atividade a distância 

foram propostas. Essa atividade consistiu em um questionário inicial com 20 

perguntas, na forma de inventários conceituais, utilizando o aplicativo Kahoot 

(FIGURA 2). As questões foram sobre ISTs e métodos contraceptivos. Esse 

mesmo questionário será utilizado novamente no final das aulas propostas, 

para possível análise e comparação dos resultados. O pin, senha para 

participação do jogo, foi disponibilizado nesta aula e o estudante teve uma 

semana para responder o questionário. 
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De quem é a responsabilidade na prevenção da gravidez não planejada? 

Fig 1 – participação dos alunos na aula sobre divisão celular e reprodução humana realizada 
pela plataforma Googlemeet. 

Os inventários conceituais diferem dos testes típicos de múltipla 

escolha e contribuem para identificação dos principais equívocos dos 

estudantes (UNO, 2009). Essa identificação indicou o caminho da terceira meet 

proposta, na qual foram apresentadas informações relevantes sobre o tema 2 – 

métodos contraceptivos e ISTs. Além de abordar os assuntos trabalhados nos 

inventários, um dos questionamentos dessa aula foi: 

 

 
 
 

Fig. 2 – Exemplos de inventários conceituais sobre ISTs e métodos contraceptivos propostos 
pelo programa kahoot. 

 

Na plataforma do classroom foi ofertada a indicação de aplicativos 

para conhecimento do ciclo menstrual feminino (ANEXO 1), informando que os 

aplicativos não são métodos contraceptivos, mas ferramentas interessantes no 

conhecimento do seu próprio corpo. 

Posteriormente duas atividades assíncronas foram propostas com a 

utilização de ferramentas artísticas associadas: foi postado o link do youtube do 

documentário “O Silêncio dos homens” e charges sobre a desigualdade de 
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gênero e sexualidade (ANEXO 2). Estudo dirigido sobre esses materiais foram 

confeccionados e a discussão dos temas correlacionados foram abordados no 

último encontro síncrono por meio do googlemeet. 

 
6 AVALIAÇÃO 

 
 

Foi realizado um estudo dirigido sobre as temáticas abordadas, com 

ênfase no documentário “O Silêncio dos Homens” (APÊNDICE 3), bem como a 

construção de um mapa conceitual. 

Além das atividades propostas durante o desenvolver das ações, os 

alunos elaborarão materiais de divulgação no combate às ISTs (atividade ainda 

não enviada até a data de 03/11/2020). 

Desta forma, a avaliação do(a) estudante será concebida tendo em 

vista, a participação nos debates propostos, tanto pelas aulas online, como no 

classroom, associada à execução das atividades assíncronas propostas. Cabe 

mencionar que o sistema avaliativo é processual e no decorrer do tempo pode 

sofrer alterações. 

 
7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Trabalhar o ensino a distância, com alunos e docentes acostumados ao 

modelo presencial, tem sido um grande desafio para ambos, inclusive para os 

responsáveis. É importante ressaltar e refletir sobre a disponibilidade de  

acesso à internet pelos alunos para não aprofundarmos ainda mais a 

desigualdade já existente e também considerar que as aulas remotas são 

ferramentas importantes para o atual cenário mundial, mas apresentam 

limitações e não substituem as interações e construções de conhecimento no 

ensino presencial. Cabe salientar, que os resultados apresentados até o 

momento são parciais, tendo em vista a data de apresentação deste relatório e 

a possibilidade de entrega posterior das atividades por parte dos alunos. 

Pensando nestes fatores e contexto, as atividades aqui propostas, 

foram elaboradas de acordo com o entendimento de que o ensino remoto não é 

sinônimo de aula online, utilizando-se, portanto, além das aulas no googlemeet, 

atividades assíncronas para a construção do conhecimento sobre sexualidade. 
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É fundamental o entendimento de que existem diversas 
abordagens para o ensino a distância, e que nem todas são 
igualmente efetivas [...] a tecnologia educacional não deve se 
resumir a plataformas de aulas online com slides disponíveis, 
professores sendo filmados e exercícios a serem feitos. 
Diversificar as experiências de aprendizagem continua sendo 
essencial e, para isso, podem ser realizados jogos, visitas a 
museus virtuais, simulações, uso de laboratórios remotos e uma 
série de outros recursos atualmente disponíveis. (TODOS PELA 
EDUCAÇÃO, 2020). 

 

A primeira estratégia foi o reconhecimento e análise do 

conhecimento já adquirido pelo estudante, deste modo, pretende-se com esta 

proposta desenvolver atividades com o foco no aluno, levando-se em conta os 

conhecimentos e saberes já adquiridos pelo educando antes de se encontrar  

no âmbito escolar, considerando o discente como agente de seu próprio 

aprendizado (SASSERON, 2015). 

As atividades propostas, portanto, foram formulários anônimos sobre 

o assunto. Nessa atividade, os alunos participaram rapidamente do 

preenchimento do formulário, grande parte dos participantes relataram não 

possuir dúvidas sobre temas relacionados à sexualidade (FIGURA 3), porém 

um número bem expressivo desses mesmos educandos enquadrou a caxumba 

como uma infecção sexualmente transmissível e os desenhos iniciais sobre 

sistema reprodutor também apresentavam inconsistências (APÊNDICE 4). 

Esse resultado preliminar sobre a educação sexual na escola foi um 

tanto inesperado, algumas hipóteses foram pontuadas para explicar esse dado: 

o público-alvo dessas aulas, é constituído por turmas que em sua maioria 

predomina o gênero masculino, cabe-se mencionar que muitos estudantes não 

são naturais de Curitiba e se deslocaram para a cidade com o intuito de jogar 

futebol na base de um grande clube da cidade. Talvez esse dado corrobora 

com a dificuldade de se estabelecer um nível de confiança para que os alunos 

realmente pudessem expor suas dúvidas, além é claro do contato com estes 

estudantes ter se realizado quase que completamente à distância. 
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Fig. 3 – Questão do formulário sobre sexualidade do 1º ano D (CELPF) – preenchido até a data 
de 02/11/2020. 

 

Percebeu-se nesse questionário inicial que a sexualidade ainda hoje 

é abordada com tabus e por vezes é considerado um assunto proibido de se 

conversar, onde os participantes do estudo relatavam que raras vezes 

conversavam sobre o tema. 

Devido a esses resultados, e tendo como objetivo a compreensão 

maior das dúvidas dos adolescentes, os questionários inicialmente ofertados 

apenas para o 1º ano D, 3TAIA e 3TAIB - do colégio Estadual Professor 

Loureiro Fernandes - escolhidos porque o assunto abordado faz parte do 

planejamento da disciplina de biologia nessas turmas, foi estendido também à 

três turmas do Colégio Estadual do Paraná (CEP) – 3º L, M e N. Totalizando 56 

alunos participantes até a data de 02/11/2020. Destes alunos, 60,7% são do 

sexo feminino e 39,3% do sexo masculino, com idade variando dos 15 aos 21 

anos, a maioria dos participantes se declararam católicos (30,4%) e 

heterossexuais (53,6%). Cabe mencionar que esses formulários e todas as 

outras atividades propostas estarão disponíveis para realização dos alunos 

envolvidos até o último dia do ano letivo de 2020. 

Um dos pontos a se destacar sobre esse formulário inicial é o fato da 

grande maioria dos alunos considerar importante a educação sexual dentro da 

escola, como pode ser observado pelos relatos abaixo: 



15 
 

PAIS AMIGOS MAIS   AMIGOS DA   PARCEIRO (A)   PROFESSOR IRMÃS E 
VELHOS MESMA IDADE  PARENTES 

MAIS VELHOS 

0 
2 0 3 

5 

15 14 

20 

15 

10 

25 

30 

25 

COM QUEM CONVERSA SOBRE 
SEXUALIDADE 

“Concordo plenamente, é uma coisa extremamente necessária para a 
qualidade de vida humana e social e não deveria ser tratada como tabu já que 
é uma coisa completamente NATURAL, ou seja, é de todo o ser humano, 
exceto talvez pessoas assexuais, mas também é muito importante a 
conscientização sobre esse tema tão importante.” (ALUNO A – 3 N – CEP) 

 
“Sim, considero uma etapa importante do ensino, pois não se trata apenas de 
sexo, vai muito além, ajudaria muito a evoluir a mente de adolescentes, evitaria 
quadros de dúvidas, poderiam ser evitados abusos em crianças, pois eles 
saberiam o que é errado de um adulto fazer com eles, enfim, a educação 
sexual vai muito além do sexo.” (ALUNO B – 3TAIA – CELPF) 

 

 
Porém, de acordo com os gráficos 1 e 2 nenhum dos participantes 

veem a escola como local para retirar dúvidas sobre o tema. Evidenciando 

erros na forma e metodologia empregada no ensino da sexualidade ao longo 

dos tempos, para o aluno C (3ºL –CEP) “em meu ver, a discussão de 

sexualidade na escola é bem mais do que apenas colocar camisinha em uma 

banana [...]”. Outro ponto de destaque é a relativa falta de diálogo entre os 

parceiros sexuais. 

De acordo com Nuncio e colaboradores: 

 
 

Percebeu-se que as dúvidas existem e que os jovens buscam 
respostas entre seus pares, o que em parte é negativo, já que na fase 
da adolescência a maioria ainda não têm o conhecimento necessário 
para saná-las. Por isso a importância de disponibilizar na escola um 
espaço para falar sobre sexo com os adultos (NUNCIO, et al.,2015, p. 
9). 
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ONDE PROCURA INFORMAÇÃO 
SOBRE SEXUALIDADE? 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Gráfico 1 – elaborado com base na pergunta 8 do formulário sobre sexualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTROS  2          

AMIGOS  3         

NAMORADO (a)  1         

FAMÍLIA    10       

ESCOLA  0         

REVISTA  0         

INTERNET          37 

     

 
Gráfico 2 – elaborado com base na pergunta 11 do formulário sobre sexualidade. 

 
 

As principais dúvidas enviadas pelos alunos foram referentes aos 

métodos de prevenção de IST´s e também referente à desigualdade de gênero 

dentro da sexualidade, como a sociedade incentiva o desenvolvimento sexual 

dos homens e limita o das mulheres (FIGURA 4). Neste ponto as discussões 

advindas sobre as tirinhas e o documentário “ O Silêncio dos homens”, foram 

muito interessantes e vários questionamentos e opiniões foram apresentadas 

durante a meet e também por meio do estudo dirigido proposto no classroom. 

No documentário uma das atividades propostas era um jogo 

dramático, onde um dos participantes representava um pai indignado pelo filho 

ter escolhido jogar vôlei ao invés de futebol. Esse assunto veio de encontro 

com a turma do 1º ano D, tendo em vista o grande número de jogadores do 

Coritiba nessa sala. Os alunos refletiram sobre a questão e relataram que 

dentro do futebol há muito preconceito sobre orientação sexual dos jogadores. 

A inversão de posições, baseada na ideia do teatro do Oprimido de Augusto 

Boal é uma estratégia de se colocar no lugar do outro, possibilitar reflexões na 

busca da empatia e contribuir para a promoção do respeito a todos os seres 

humanos, pois como afirmam “Maia e colaboradores (2014) para muitos alunos 

e alunas, a escola é um lugar de sofrimento. A escola não é um lugar agradável 

para todos, muito menos para alguns professores e professoras. ” 
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As meninas participantes comentaram também sobre a pressão que a 

sexualidade impõe ao gênero feminino e também compreenderam a função da 

mídia no fortalecimento desses estereótipos. 

A partir das respostas iniciais dos inventários conceituais pelo Kahoot 

foram observadas várias dúvidas referentes aos métodos contraceptivos e a 

transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente ao uso da 

pílula do dia seguinte e aos sintomas característicos das principais infecções 

sexualmente transmissíveis (APÊNDICE 5). Como a realização da atividade 

ainda está disponível a todos os alunos das turmas envolvidas, até a data de 

apresentação desse projeto (13/11) ainda não foi possível a segunda aplicação 

deste questionário para verificar o avanço alcançado depois das atividades e 

discussões propostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Principais dúvidas sobre sexualidade apontadas pelos alunos 

 

Na quarta e última meet, os alunos participantes (n=12) foram 

indagados sobre a metodologia aplicada até o momento neste plano de ensino 

sobre sexualidade, pontuaram que em muitos aspectos os conceitos iniciais 

foram modificados ao longo das aulas. Dentre os participantes da aula, 

aproximadamente 42% afirmaram que a atividade realizada por meio do  

Kahoot foi a mais interessante dentre as oportunizadas e 33% afirmaram ter se 

divertido ao discutir sobre memes e charges. Para Silva (2016), tirinhas e 
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histórias em quadrinho são importantes aliados no processo de ensino 

aprendizagem 

 
As HQs podem e devem ser entendidas como instrumentos de 
ampliação do conhecimento durante os processos de ensino- 
aprendizagens que permeiam nos cotidianos das escolas e através 
dessa potente ferramenta podemos tratar de diversos assuntos em 
ambiente escolar e provocar movimentos de questionamento, debate 
e argumentação durante as aulas (SIlVA, 2016, p. 2). 

 
 

Esse dado encontra apoio na análise inicial do tema, onde afirma-se 

que as aulas no sistema de ensino a distância não devem se estender apenas 

as aulas e apresentações de slides, mas também se apoiar em metodologias 

diversificadas, como no neste caso, a utilização de jogos online e tirinhas. 

Quanto ao questionamento sobre as dificuldades apresentadas no 

desenvolvimento das atividades, 58% dos alunos, responderam que o acúmulo 

de atividades teóricas propostas pela mantenedora a cada aula dificulta a 

realização de todos os exercícios, aproximadamente 33% relataram possuir 

dificuldades de concentração em casa e 17% mencionaram sobre a dificuldade 

de interação professor-aluno, ser muito diferente do ensino presencial. 

Olhando para a perspectiva docente, um dos fatores que dificulta o 

trabalho docente é a inadimplência e falta de feedback por parte dos alunos, as 

atividades foram oportunizadas para 153 estudantes, ocorrendo a participação 

efetiva de apenas 56 estudantes (36,6%) até a data de 03/11/2020. 

Cabe salientar, que esta proposta de estudo sobre sexualidade não 

esgota o assunto, porém verificou-se ser uma metodologia inicial para trabalhar 

com um assunto tão importante da natureza humana e por vezes esquecido ou 

abordado de maneira inconsistente no âmbito escolar. 

 
8 CONCLUSÃO 

 
 

O ensino a distância possui pontos positivos e negativos, na atual 

situação apresenta-se como uma possibilidade de manutenção das atividades 

escolares em meio a pandemia. Faz-se necessário a adaptação de alunos e 

docentes. Os primeiros estabelecendo rotinas diárias de estudo e 

compreendendo a importância de serem protagonistas do seu próprio 
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aprendizado. Enquanto os docentes necessitam estabelecer pontes de 

comunicação, diminuindo a distância provocada pelo novo coronavírus, uma 

das formas de estabelecer esse contato seria pela utilização não apenas de 

aulas online com apresentações de slides, mas também a associação de 

atividades assíncronas variadas com ênfase na utilização de recursos visuais, 

tais como jogos, vídeos, mapa mentais. Para que o atual processo de ensino, 

alcance resultados satisfatórios todos os envolvidos devem assumir seu papel 

na aprendizagem. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUÇÃO DO FORMULÁRIO SOBRE SEXUALIDADE. 
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APÊNDICE 2 – QUESTÕES DO FORMULÁRIO SOBRE SEXUALIDADE 
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APÊNDICE 3 – ESTUDO DIRIGIDO DO DOCUMENTÁRIO – SILÊNCIO DOS 

HOMENS. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NRom49UVXCE 
 

 
 

1. Quais os principais assuntos abordados no documentário? 

2. Logo no início do documentário, o narrador expõe alguns dados 

estatísticos referentes à violência, suicídio, vícios, sexualidade, entre outros, 

que atingem os homens. Apresente-os aqui, em sua opinião, qual o motivo que 

explica esses dados. 

3. “Acho que o problema que pode surgir quando a gente falar do 

problema do silêncio dos homens, é pensar, bom os homens estão o tempo 

todo falando, se impondo, interrompendo as mulheres dentro do que elas estão 

falando, eles estão em lugares de poder. Como assim, os homens estão em 

silêncio? O que eu mais ouço é a voz de homem falando! [...]”. Essa é a 

pergunta que o psicólogo Fred Matos relata no documentário. Descreva com 

suas palavras o que é o silêncio dos homens para este psicólogo. 

4. No documentário, no tempo de 10 minutos, uma representação 

hipotética é realizada com jovens de uma escola participantes do projeto Plano 

de Meninas. Que situação é essa? Descreva e exponha sua opinião. 

5. Faça um mapa mental sobre o conteúdo do documentário, lembre-se 

que nesse tipo de atividade você deve trabalhar com palavras-chaves e 

imagens associadas. 

6. Escreva uma síntese do documentário com no máximo 10 linhas, 

exponha sua opinião, lembre-se que você não precisa concordar com todos os 

aspectos exposto no filme. Esse é o momento para refletirmos e você 

apresentar sua opinião a respeito do assunto. 

http://www.youtube.com/watch?v=NRom49UVXCE
http://www.youtube.com/watch?v=NRom49UVXCE
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APÊNDICE 4 – EXEMPLOS DE DESENHOS DOS SISTEMAS 

REPRODUTORES HUMANOS REALIZADOS POR ALUNOS 
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APÊNDICE 5 – QUESTÕES DO KAHOOT COM MAIOR QUANTIDADE DE 

ERROS. 
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ANEXO 1 – APLICATIVO “MEU CALENDÁRIO” – PARA 

ACOMPANHAMENTO DO CICLO MENSTRUAL 
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ANEXO 2 – CHARGES UTILIZADAS NO GOOGLEMEET PARA DISCUSSÃO 

SOBRE SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SEXUAL. 

 

Fonte: Rogers, 2011. 
 

 

Fonte: Takeshi, 2014. 
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Fonte: Quebrando Tabu, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Folha de São Paulo, 2015. 


