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Contextualização

Os  Métodos  Contraceptivos  são  processos  que  evitam  uma  gravidez  indesejada  e  também  previne  a

transmissão  de  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis  (DST).  Existem  vários  métodos  contraceptivos

disponíveis no mercado, mas para a escolha correta é necessário o auxílio de um médico para orientar.

Habilidades a serem desenvolvidas

Promover a discussão e também uma reflexão sobre alguns métodos contraceptivos existentes e o quanto são

importantes.

Conhecimentos mobilizados

Conscientizar os alunos de como evitar uma gravidez indesejada e também de como prevenir uma DST.

Procedimentos metodológicos

Foi  instalado  um  aparelho  de  multimídia  na  sala  de  aula  para  ministrar  uma  aula  sobre  Métodos

Contraceptivos e sanar dúvidas dos alunos. Logo após um jogo com perguntas, onde a turma será dividida

em dois grupos para que possam participar da brincadeira. O jogo terá 30 perguntas, entre elas: 5 perguntas

que necessitam ser respondidas de acordo com o que foi dado, 8 perguntas de saber identificar a figura, 9

perguntas  de  verdadeiro  e  falso  e  8 perguntas  para  citar  métodos  contraceptivos.  Vencerá  o  grupo que

responder corretamente mais perguntas.

Registro de intervenção:

Os alunos do sétimo  ano não foram tão prestativos  e  interessados quanto os  do oitavo ano,  mas  todos

participaram da atividade proposta.



Figura 1: Bolsista Talia falando sobre métodos contraceptivos com os alunos do sétimo ano.

Figura 2: Bolsista Talia falando sobre métodos contraceptivos para os alunos do oitavo ano.

Figura 3:  Bolsista Talia aplicando o jogo para os alunos do oitavo ano.



Avaliação

A avaliação foi feita da mesma forma para as duas turmas, em forma de um jogo de perguntas e repostas para

saber se os alunos fixaram o que foi exposto em sala de aula.
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Nos dias 10 e 17 de maio foram realizadas intervenções sobre Métodos Contraceptivos com as

turmas de sétimo e oitavo ano respectivamente da Escola Carlota Vieira da Cunha. Teve como

objetivo promover uma discussão e também uma reflexão sobre alguns Métodos Contraceptivos

existentes e o quanto são importantes.

Os Métodos Contraceptivos são processos que evitam uma gravidez indesejada e também previne a

transmissão de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

http://m.brasilescola.uol.co.br/biologia/anticoncepcionais.htm


Figura 1: Bolsista Talia aplicando o jogo com os alunos do sétimo ano.

Figura 2: Bolsista Talia falando sobre métodos contraceptivos para os alunos do oitavo ano.


