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CONTEXTUALIZAÇÃO

A educação sexual tem se demonstrado como um desafio para os profissionais de educação,
por diversas questões que estão relacionadas a nossa percepção sobre o assunto, tais como: de que
maneira devemos abordar esses assuntos em sala  aula, como discutir temas considerados tabus que
conflituam  com  orientações  religiosas  e  familiares,  os  preconceitos,  entre  outras  questões
( BARCELOS E JACOBUCCI, 2011).

Abordar temas de educação sexual durante as aulas de ciências proporciona aos alunos um
ensino contextualizado o que por sua vez auxilia na construção do conhecimento. Pensando nas
dificuldades  de trabalhar  sexualidade  nas  escolas  o grupo PIBID desenvolveu uma intervenção
sobre métodos contraceptivos no dia 02 de maio com os alunos do 9° ano daEscola Municipal de
Ensino Fundamental  Carlota  Vieira  da Cunha, onde foi trabalhado através  de slides uma breve
apresentação  teórica  sobre  o  assunto,  após  os  alunos  foram  convidados  à  participar  de  uma
atividade de encerramento intitulada “ publicitário por um dia”. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

• Sensibilizar o educando sobre a importância da utilização de métodos contraceptivos.

• Refletir ediscutir sobre questões ligadas à sexualidade

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Fisiologia e anatomia dos sistemas reprodutores.

• Desmistificar conhecimentos populares errados sobre o assunto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Num primeiro momento será realizada uma apresentação de slides para que os alunos
tenham um primeiro contato com o assunto será trabalhado a seguir, que é métodos contraceptivos e
sua eficácia. No segundo momento da intervenção será realizada a atividade “publicitário da vez”
onde será apresentado no quadro da sala de aula uma lista de todos os métodos contraceptivos, o
título desta lista é a seguinte frase: Compre aqui um método contraceptivo. Em seguida os alunos no
papel  de  consumidores  se  organizarão  em  duplas  ou  trios  e  após  escolherem  algum  método
contraceptivo deverão fazer uma mensagem publicitária para o mesmo, para divulgação entre os
colegas. Após alguns minutos todos deverão mostrar a mensagem que criaram e tentar vender para
ser colegas, os mesmos deverão dizer se a mensagem atingiu o resultado esperado ou não.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO



A intervenção alcançou os objetivos esperados uma vez que os alunos demostraram-se interessados
e participativos na atividade.

As fotos estão dispostas em anexo.

AVALIAÇÃO

A avaliação  será  através  da  participação  dos  alunos  ao  longo  de  toda  atividade  e  entrega  das
propostas de propagandas para o método contraceptivo escolhido.
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NOTÍCIA

A educação sexual tem se demonstrado como um desafio para os profissionais de educação,
por diversas questões que estão relacionadas a nossa percepção sobre o assunto, tais como: de que
maneira devemos abordar esses assuntos em sala  aula, como discutir temas considerados tabus que
conflituam  com  orientações  religiosas  e  familiares,  os  preconceitos,  entre  outras  questões
( BARCELOS E JACOBUCCI, 2011).

Abordar temas de educação sexual durante as aulas de ciências proporciona aos alunos um ensino
contextualizado  o  que  por  sua  vez  auxilia  na  construção  do  conhecimento.  Pensando  nas
dificuldades  de trabalhar  sexualidade  nas  escolas  o grupo PIBID desenvolveu uma intervenção
sobre métodos contraceptivos no dia 02 de maio com os alunos do 9° ano da Escola Municipal de
Ensino Fundamental  Carlota  Vieira  da Cunha, onde foi trabalhado através  de slides uma breve
apresentação  teórica  sobre  o  assunto,  após  os  alunos  foram  convidados  à  participar  de  uma
atividade de encerramento intitulada “ publicitário por um dia”.



Figura 1: Os alunos do 9° ano assistindo a aula sobre métodos contraceptivos.

Figura 2: A bolsista ID realizando uma breve explicação através de slides.


