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CONTEXTUALIZAÇÃO

 A gravidez  indesejada  é  muito  comum  de  ocorrer  em adolescentes,  que  é  a  gestação

ocorrida em jovens antes dos 21 anos. A liberdade sexual, unida à falta de uma orientação correta no

ambiente familiar, conduz ao início precoce da vida íntima sexual sem nenhum conhecimento das

consequências que posteriormente pode causar a vida dos adolescentes, principalmente no momento

em que engravidam.

A gravidez precoce pode afetar o desenvolvimento pessoal dos adolescentes e também do

pai da criança, que acabam sendo obrigados a desempenhar papeis de pais precocemente.

A dinâmica estimula a prevenção da gravidez na adolescência, fazendo com que eles saibam

o que pode evitar uma gravidez.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

-Estimular os alunos de como prevenir uma gravidez precoce e como isso pode afetar sua 

adolescência.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

-Conscientizar os alunos sobre como evitar uma gravidez indesejada.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A dinâmica será baseada na brincadeira batata-quente. A bolsista começa fazendo com que a

turma fique em um círculo e encherá a bexiga, a brincadeira começará quando a pibidiana colocar a

música. Os alunos deverão passar a bexiga de mão em mão até que a música seja interrompida. O

discente  que estiver com o balão no momento em que a música parar deverá responder à seguinte

pergunta: Qual método contraceptivo você usaria para evitar uma gravidez indesejada?

O  bolsista  irá  analisar  a  resposta  e  ver  se  o  método  proposto  realmente  impede  uma

gestação. Se sim, a brincadeira continua. Caso a resposta não esteja certa, a bexiga passará a ser

usada como uma “barriga de grávida” por esse aluno, que também deverá responder a perguntas

feitas  pelos  alunos a respeito  de como sua vida  será afetada  pela  gravidez.  Nesse momento,  o

bolsista irá escolher três alunos para fazer as perguntas.

A brincadeira continua com um novo balão até que a grande maioria tenha participado ou

todos os métodos já tenham sido lembrados. A bolsista irá anotar todos os métodos já ditos pelos

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/anticoncepcionais.htm


alunos. Aqueles que colocaram o balão sob suas roupas, simulando uma gravidez, deverão ficar

dessa maneira até o fim da dinâmica.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO

Obs.: As fotos registradas dessa intervenção estão disponíveis em anexos.

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada através da interação dos alunos com a pibidiana durante o 

desenvolvimento da dinâmica.

REFERÊNCIAS

 Disponível:<http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/dinamica-para-abordar-

tema-gravidez-na-adolescencia.htm >Acessado em: 29 de Março de 2017.

Notícia:

Aos onze dias do mês de Abril foi realizada uma dinâmica com o tema Gravidez Precoce,

com as alunas do Clube de Ciências da Escola Carlota Vieira da Cunha, tema este pertinente. A

gravidez indesejada é muito comum de ocorrer em adolescentes. A liberdade sexual, unida à falta de

uma orientação correta no ambiente familiar, conduz ao início precoce da vida íntima sexual sem

nenhum conhecimento das consequências que posteriormente pode causar a vida dos adolescentes,

principalmente no momento em que engravidam.

A gravidez precoce pode afetar o desenvolvimento pessoal dos adolescentes e também do

pai  da  criança,  que  acabam  sendo  obrigados  a  desempenhar  papeis  de  pais  precocemente.  A

dinâmica foi muito útil para facilitar o entendimento e desenvolvimento da atividade.  

 

Figura 1: Pibidiana Nadine, explicando as alunoas como será desenvolvida a dinâmica.



Figura 2: Alunas do Clube de Ciências desenvolvendo a dinâmica sobre gravidez precoce.


