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APRESENTAÇÃO 
 

A oficina tem como tema a Sexualidade, será realizado no Instituto 
Estadual de Educação Bernardino Ângelo, no dia 25/08/2014, segunda-feira, 
para a turma do 1º ano do Curso normal/Magistério. A oficina será 
desenvolvida com a turma do primeiro ano no período da tarde, com início 
previsto para as 14h, neste período, as atividades propostas serão trabalhadas 
em dois momentos, visando um maior aproveitamento do conteúdo e do tempo. 
Cada momento terá duração de 30mim, sendo no primeiro uma conversa sobre 
o tema “Sexualidade” e no segundo aplicação de jogos e apresentação dos 
livros e das bonecas de pano. 

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a criação de um espaço de reflexão e discussão do tema 
SEXUALIDADE X FAMÍLIA E ESCOLA, estimulando a autonomia e 
responsabilidade dos jovens, a fim de favorecer a redução de gestações 
indesejadas na adolescência e prevenção de DST, HIV/AIDS. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Utilizar a escola como um espaço de reflexão e de discussão, no qual os 
adolescentes se situem pessoalmente, expressando suas dificuldades, 
resistências, dúvidas, anseios e opiniões, favorecendo a construção de um 
saber compartilhado.  

- Realizar um debate sobre gênero, mitos referente ao masculino/feminino, as 
transformações fisiológicas da educação infantil e da adolescência e outros 
assuntos relacionados à sexualidade. 

- Refletir sobre DSTs, HIV/AIDS e de gravidez na adolescência. Além de 
problematizar os motivos envolvidos na ausência/ presença de prevenção.  



- Falar sobre os métodos contraceptivos, informando os oferecidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) na Unidade de Saúde que é referência à 
escola.  

- Estimular a criação de ações específicas para adolescentes na rede de 
saúde.  

- Expandir a reflexão para além dos adolescentes proporcionando encontros 
com os educadores e pais para abordar os desafios encontrados na prática em 
sala de aula e em casa sobre a sexualidade.  

- Buscar a intersetorialidade dos serviços, programas e ações de prevenção e 
que reforcem iniciativas das comunidades. 

- Avaliar e construir as condições para a formação de jovens multiplicadores 
como forma de ampliar o projeto. 

 

METODOLOGIA 

A Oficina Sexualidade será aplicada pelos pibidianos, estudantes do 
Curso de Licenciatura Ciências da Natureza que atuam na Escola Bernardino 
Ângelo, os assuntos serão abordados em uma roda de conversa com os 
estudantes, sem rigidez de metodologia, nas quais os membros da equipe 
terão papel de facilitadores nas discussões em grupo, estimulando o debate e 
as iniciativas e sugestões vindas deles próprios. Através de uma abordagem 
interativa (dinâmicas de grupo, jogos) e linguagem criativa, será proporcionado 
espaços de discussões e interação entre todos facilitando a compreensão do 
tema. 

Dentro desta perspectiva as oficinas abordarão os seguintes temas: 

  Breve explicação do objetivo do trabalho, questionamento quanto às 
expectativas e interesse dos participantes em realizar as atividades. 

  A questão de gênero, mitos, diferenças, papéis sociais, desigualdade, a 
fim de identificar tabus e preconceitos. Para identificar a particularidade 
de cada turma e planejar a forma de trabalhar.  

 Transformação do corpo, anatomia do corpo, etc 
  Métodos contraceptivos e uso adequado 
  Abordar DST, HIV/AIDS, gravidez na adolescência 

(maternidade/paternidade, relação familiar, relação com “ser jovem” e 
“ser grande”, “responsabilidade”, “status social”, aborto), 
homossexualismo, reflexão sobre o uso de drogas como uma situação 
de vulnerabilidade para o uso da camisinha. 

  



 

 AVALIAÇÃO 

 

A Oficina será avaliada se a roda de conversa com os estudantes houver 
participação, e interação dos mesmos, demonstrando compreensão sobre o 
tema, isso será realizado por meio de observações, e questionamentos 
realizados pelos pibidianos, esta avaliação será utilizada como subsídio para a 
elaborarmos o relatório final das atividades. 

 

 

RECURSOS 

Slide; 

Jogos Pedagógicos; 

Livros e Bonecas de pano; 

  



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1º Momento: Explanação de alguns tópicos em slide 

Questionamento: Para você o que significa sexualidade? 

 

O QUE É SEXUALIDADE? 

 

Sexualidade é um atributo inerente ao ser humano, está relacionada 
com a busca do prazer físico e emocional, possui um longo desenvolvimento e 
tem seu início desde o nascimento. 

 

SEXUALIDADE X FAMÍLIA E ESCOLA 

 

Sabemos que a educação sexual acontece na família, onde são 
passados os primeiros valores associados à sexualidade, mesmo que de forma 
implícita.  Aparecem através do comportamento dos pais, de sua relação com 
os filhos, suas atitudes, gestos, enfim, uma experiência pessoal permeada de 
valores, crenças e condutas transmitidas por aqueles que convivem conosco 
desde bebê.  

 

O PAPEL DA ESCOLA NA SEXUALIDADE 

 

 O papel da Escola é abrir espaço para que a pluralidade de concepções, 
valores e crenças sobre a sexualidade possa se expressar.  

 O trabalho de orientação sexual, compreende a ação da Escola como 
complementar à educação dada pela família.  

Para trabalhar a educação sexual na escola, é importante que toda a 
equipe pedagógica esteja em sintonia e que o Projeto Político Pedagógico 
esteja bem formulado e embasado em uma proposta inovadora e dialógica de  
educação. 

  



 

A Educação Sexual está prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Cabe 
à escola adequá-la ao currículo e dividir com os pais as expectativas e os 
objetivos a serem construídos pela filosofia da escola. 

 

SEXUALIDADE INFANTIL 

 

A sexualidade se apresenta de diferentes formas, transformando-se ao 
longo dos anos. Não está conectada somente aos órgãos genitais nem 
tampouco à relação sexual, mas compreende uma série de processos 
psicológicos e físicos de sensações, sentimentos, trocas afetivas, necessidade 
de carinho e contato e necessidade de aceitação. 

 

FASE ORAL 

 0 aos 18 meses 
 Principal fonte de prazer é a boca. 
 Sente satisfação na amamentação. 

 

FASE ANAL 
 

 1 a 3 anos 
 A criança aprende a controlar as fezes. 
 As primeiras noções de higiene começam a ser desenvolvidas. 

 

FASE FÁLICA 

 

 3 aos 6 anos. 
 Interesse em examinar e manipular seu próprio órgão genital. 
 Complexo Édipo. 

 

 

 



FASE DE LATÊNCIA 

 

 7 a 11 anos 
 Convivência em grupo. 
 Desse modo, a criança passa a gastar energias em atividades artísticas, 

escolares, sociais, esportes e seus interesses se deslocam para a 
aquisição de novos conhecimentos e habilidades. 

 

 

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

 

 

 

 11 – 12 anos: O adolescente está mais voltado para si mesmo, para o 
seu corpo. Ocorre o despertar da masturbação essa prática proporciona 
um conhecimento do corpo e faz parte do desenvolvimento normal. 

 15 anos: O adolescente começa a definir sua opção sexual, que já é 
acompanhada de fantasias com outras pessoas. São freqüentes as 
paixões platônicas. 
 

No final da adolescência, o jovem está mais independente e está à 
procura de um (a) parceiro (a). Há uma tendência a ir substituindo a 
masturbação pela relação sexual. Surgem os primeiros interesses sexuais e o 
início de relações íntimas (ficar, namorar, transar). 

 

 

 

 

 



SEXUALIDADE RESPONSÁVEL 

Atualmente as pressões sociais levam os jovens a iniciarem a sua vida 
sexual cada vez mais cedo. Na maior parte dos casos sem a consciência 
necessária das suas conseqüências, por isso a necessidade da sexualidade 
ser vivida de forma responsável.  

 

APRESENTAÇÃO DO CARTAZ - MÉTODOS CONTRACEPTIVOS  

 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

Adolescência e gravidez, quando ocorrem juntas, podem acarretar sérias 
conseqüências, principalmente para os adolescentes envolvidos. O que 
acontece é que esses jovens não estão preparados emocionalmente para 
assumir tamanha responsabilidade, fazendo com que muitos adolescentes 
saiam de casa, cometam abortos, deixem os estudos ou abandonem as 
crianças sem saber o que fazer fugindo da realidade.  

 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são doenças 
transmitidas, principalmente através de relações sexuais com uma pessoa 
infectada e sem o uso de métodos como a camisinha e o preservativo feminino. 
O contágio por DSTs também pode ocorrer de mãe para filho, durante a 
gravidez ou parto, através do compartilhamento de seringas ou devido a uma 
transfusão de sangue infectado.  

 AIDS  

  Gonorréia  

  Sífilis  

  Herpes Genital  

  Hepatite B e C  

  Cancro mole  

  Candidíase  

  



2º MOMENTO: APLICAÇÃO DOS JOGOS PEDAGÓGICOS 

Dividiremos os alunos em grupo, onde cada um jogar um jogo relacionado a 
sexualidade, para complementar a conversa sobre o tema. 

Jogos que serão aplicados: 

 



 

  



TRILHA DA SEXUALIDADE 
 

Peças: 
1 tabuleiro 
6 peões 
1 dado 
40 cartas (20 corações alegres e 20 tristes) 
 
Como jogar: 

 
Escolha um peão e coloque-o na posição saída. Coloque as cartas alegres ou 
tristes na posição indicada no tabuleiro com os corações para cima. O primeiro 
jogador será aquele que tirar o maior número no dado. Os seguintes deverão 
seguir o sentido horário. Escolhido o primeiro participante jogue o dado 
novamente e ande com o peão o número de casas sorteadas. Se o/a jogador/a 
cair em uma das casas com o desenho do coração (alegre ou triste) deverá 
retirar sua carta com o mesmo desenho e cumprir a ordem contida nela.Depois 
de ler a carta e executar a ordem, deve-se colocar a carta debaixo das 
demais.Dois peões não podem ocupar a mesma casa no tabuleiro (exceto na 
casa coração) devendo nesse caso o/a 2º jogador/a retornar a casa coração 
mais próxima.Ganha o jogo aquele que primeiro chegar no final, mas você 
deve tirar o número correspondente ao número que falta para vencer, se o 
número for maior fique onde está. 

 

 



 



 





 

  



JOGO DA MEMÓRIA – MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

Peças: 
22 cartas  

Como jogar: 

 As cartas deverão ficar dispostas sobre a mesa, de cabeça para baixo, 
o aluno deverá encontrar o par correto, associando a informação à imagem do 
método contraceptivo. Ganha aquele que associar mais pares corretamente. 

 

 

 

 



3º MOMENTO: EXPOSIÇÃO DOS LIVROS E DAS BONECAS DE PANO 

 

 

Fotos 
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