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APRESENTAÇÃO 

 

Caros profissionais da educação e da saúde, 

 

Este Guia é um material orientador para todos e todas envolvidos com o 

Programa Saúde na Escola: profissionais de saúde e educação, comunidade, 

educandos e famílias. 

A ideia é investir na formação de bons hábitos desde a infância. Se uma 

criança cresce em meio a uma vida saudável, a tendência é que se torne um adulto 

saudável. Cerca de 12 milhões de estudantes em 56 mil escolas de 2.495 

municípios já participaram do programa. 

Portanto, este Guia contém sugestões de atividades para serem 

desenvolvidas não apenas durante a Semana Saúde na Escola, mas ao longo do ano 

letivo.  

A proposta do Guia é fornecer um conjunto de atividades capazes de 

estimular e enriquecer o trabalho educativo dos profissionais de saúde e educação, 

sendo seus princípios a promoção e prevenção de agravos à saúde.  

O OBJETIVO PRINCIPAL DA SEMANA SAÚDE NA ESCOLA É DAR 

INÍCIO A UMA MOBILIZAÇÃO TEMÁTICA PRIORITÁRIA DE SAÚDE, QUE 

DEVERÁ SER TRABALHADA AO LONGO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS. 

SEUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS VISAM: 

a. Fortalecer ações prioritárias de política de governo, no âmbito da saúde e da 

educação; 

b. Socializar as ações e compromissos do PSE nos territórios; 

c. Fortalecer o Sistema de Monitoramento e Avaliação do PSE (E-SUS/SIMEC) 

como sistema de informação, gestão, monitoramento e avaliação do PSE e 

da saúde dos educandos; 



d. Incentivar a integração e a articulação das redes de educação e atenção 

básica; 

e. Fortalecer a comunicação entre escolas, equipes de Saúde da Família e 

unidades de saúde; 

f. Socializar as ações desenvolvidas pelas escolas; 

g. Fomentar o envolvimento da comunidade escolar e de parcerias locais; 

h. Mobilizar as redes de atenção à saúde para as ações do PSE. 

A Semana Saúde na Escola compreenderá ações de atenção à saúde dos 

escolares e de promoção da saúde, cuja mobilização acontecerá no período de 11 a 

15 de março de 2013, envolvendo intersetorialmente o planejamento das redes de 

educação básica e atenção básica em saúde. 

A Semana Saúde na Escola inaugura a execução das metas pactuadas no 

Programa, pois as ações serão consideradas para o alcance das metas acordadas 

pelos municípios e o Distrito Federal no Termo de Compromisso, possibilitando 

maior visibilidade e o reconhecimento das ações planejadas e executadas no 

âmbito do Programa, além do fortalecimento da integração e articulação entre os 

setores da saúde e da educação em nível local. 

A Semana Saúde na Escola, além de mobilizar e envolver a comunidade no 

território pactuado, com ações prioritárias de educação em saúde, fortalece a 

intersetorialidade; entretanto, devemos ressaltar que quanto maior o 

envolvimento dos atores do território, maior êxito terá a Semana.   

 Tendo em vista o resultado da Semana Saúde na Escola 2012, o contexto de 

enfrentamento do crescimento epidêmico da obesidade na infância e na 

adolescência e a repercussão da temática da obesidade na mídia nacional, o tema 

será retomado em 2013, acompanhado da temática da saúde ocular e do Projeto 

Olhar Brasil, ambos como temas centrais da Semana, com ações prioritárias nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Outros temas importantes com ações 



previstas para a Semana para o público das séries finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio são: prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas, 

educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/aids, 

promoção de direitos humanos, das práticas corporais, atividade física e lazer nas 

escolas. 

 Lembre-se: ter saúde é reunir condições de estudar adequadamente, 

conviver e socializar. Com isso, para ter saúde precisamos de um ambiente 

saudável, alimentação adequada e equilíbrio emocional e físico. 

Esperamos que essas orientações contribuam e apoiem a organização das 

atividades durante a Semana Saúde na Escola, e que os hábitos de vida saudável se 

tornem permanentes no ambiente do educando. 

 

Tenham uma ótima Semana Saúde na Escola! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



SEXUALIDADES E SAÚDE REPRODUTIVA1 

 

Em 1994, na cidade do Cairo, aconteceu um grande evento: a IV Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento. Organizada pelo Fundo de 

População das Nações Unidas, discutiram-se várias questões. Uma delas dizia 

respeito ao direito de adolescentes e jovens à educação, à informação sobre 

sexualidade e saúde reprodutiva, e à facilidade de utilização dos recursos 

indispensáveis para fazer as escolhas de modo eficiente e seguro.    

O Brasil não apenas esteve presente na conferência, como assinou um 

documento se comprometendo a seguir as recomendações pactuadas durante o 

encontro. Havia uma questão referente aos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ministério da Educação, que explicita a inclusão de conteúdos relativos à 

sexualidade e saúde reprodutiva como estratégia de valorização de direitos sexuais 

e reprodutivos, visando à ampliação de direitos sociais.  

Assim, nossa proposta para a Semana Saúde na Escola é reforçar a 

necessidade de se garantir os Direitos Sexuais e os Direitos Reprodutivos de 

adolescentes e jovens a partir de seus diferentes aspectos.  

 

De que sexualidade e de qual saúde reprodutiva estamos falando? 

 Para começo de conversa, a sexualidade envolve, além do nosso corpo, 

nossa história, nossos costumes e nossas relações afetivas. É muito mais do que 

sexo, parte eminentemente biológica do corpo que permite que as pessoas se 

reproduzam.  

 Mesmo assim, para muitas pessoas, ainda é difícil falar sobre sexualidade, 

desejos e prazeres. Por vergonha, medo ou questões religiosas, um número 

                                                           
1
 Inspirado em: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área 

Técnica de Saúde da Mulher. Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos: uma prioridade do governo. Brasília: Ministério da Saúde, 
2005.http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_direitos_sexuais_reprodutivos.pdf/  



expressivo de pessoas ainda acredita que o melhor é não conversar sobre o 

assunto. Entre os argumentos mais utilizados estão os de que o trabalho com 

sexualidade na escola estimularia o início precoce da vida sexual, ou que as famílias 

processariam as escolas que tratassem do tema. 

 De fato, esses medos existem e são legítimos. No entanto, vale sempre 

reforçar que faz parte do tema uma gama de conteúdos que ultrapassa as 

informações sobre corpo sexual e reprodutivo, gravidez na adolescência e 

prevenção às DST, HIV e aids. Esses  conteúdos são a comunicação e negociação, 

igualdade de gênero, respeito às raças/etnias e à diversidade sexual, entre tantos 

outros.  

  Outro ponto importante é lembrar que para cada um dos ciclos da vida – 

infância, adolescência, juventude – existe uma forma adequada de se lidar com os 

temas. Essas especificidades estão muito bem trabalhadas em diferentes 

documentos do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde.  

  

Como o professor pode trabalhar esses temas na Semana Saúde na Escola 

Condição básica para tratar dos assuntos relacionados à sexualidade e à 

saúde reprodutiva é abrir espaços para alunas e alunos se sentirem à vontade em 

opinar, discutir e refletir criticamente sobre todas as questões. Trabalhar a partir 

de um grupo de reflexão ou debate estimularia adolescentes e jovens a refletir 

sobre atitudes e expor dúvidas, sem revelar a própria história. 

Por exemplo, além do conhecimento sobre métodos contraceptivos, é 

importante abrir espaço para conversar abertamente sobre fantasias, 

curiosidades, medos e preconceitos relacionados às experiências sexuais.  



Oficinas, rodas de conversa, jogos e construção de materiais 

educomunicativos costumam ser as melhores formas de se trabalhar com esse 

tema tão importante e ainda polêmico. 

IMPORTANTE! 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – Lei n.º 9.394/1996 

regulamenta o direito à educação como direito público subjetivo de todo cidadão. 

Estabelece a incumbência da União Federal na elaboração do Plano Nacional de 

Educação em colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios, outorgando 

ao Conselho Nacional de Educação as funções normativas e de supervisão. 

Considerando a descentralização política e administrativa, definida na Constituição, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam referenciais para a elaboração 

descentralizada de propostas curriculares em nível estadual e municipal, incluindo 

a saúde e a sexualidade entre os temas a serem abordados, de forma transversal, 

no currículo escolar.  

 

 



SEXUALIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA 

 

FICHA DE ATIVIDADE 1 

NOME DA ATIVIDADE: A árvore do sexo e da sexualidade 

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: compreender a construção cultural do feminino e do 

masculino e as expectativas sociais em relação a cada um dos sexos.   

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: desenho de uma árvore, canetas coloridas, 

cartões e fita crepe.  

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: ± 1h30min. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Desenhe uma árvore bem grande em uma folha de papel de embrulho.  

- Peça que formem grupos, distribua uma folha de papel sulfite e peça que façam 

um risco vertical, dividindo a folha em duas partes.  

- Do lado esquerdo, peça que escrevam a palavra HOMEM, e do lado direito a 

palavra MULHER.  

- Peça que façam uma lista com todas as informações sobre sexo e sexualidade 

passadas para meninas e meninos desde a infância. Por exemplo: “as meninas 

têm que brincar com bonecas porque no futuro serão mães”, ou “os meninos 

têm que comer bastante para crescer, ficar forte e ter muitas namoradas”.   

- Distribua as tiras de papel e peça que nelas escrevam as características que 

levantaram.  

- Coloque o desenho da árvore na parede e peça que, quando terminarem, cada 

grupo fixe suas tiras na raiz da árvore, utilizando um pedaço de fita crepe. Os 

relacionados às meninas do lado esquerdo e aos meninos do lado direito.  



- Depois que todas as tiras forem colocadas, leia as respostas e peça que reflitam 

sobre quem costuma passar essas informações para as crianças (família, escola, 

sociedade, religião, mídia, grupo de amigos).  

- Peça que novamente escrevam as conclusões nas tiras; mas, dessa vez, devem 

ser coladas no tronco da árvore.  

- Em seguida, pergunte como, a partir da raiz e do tronco da árvore, seria a 

relação entre os meninos e meninas tendo por base esses aprendizados. 

Escreva os resultados na copa da árvore, como se fossem frutos.   

- Leia as tiras e abra para o debate a partir das seguintes questões: 

1. O que é sexo? 

2. O que é sexualidade? 

3. O que uma menina espera de um relacionamento? 

4. O que um menino espera de um relacionamento?  

5. Quem tem que pensar em contracepção? O menino ou a menina?  

6. Quem tem que pensar em prevenção às DST, HIV e aids? O menino ou a 

menina? 

 

FINALIZAÇÃO 

Quando falamos em sexo, estamos nos referindo aos órgãos sexuais femininos e 

masculinos e ao ato sexual. Agora, a sexualidade é bem mais do que isso. É a 

energia que nos motiva a buscar afeto, carinho e contato físico. Tem a ver com 

sentimentos de satisfação e prazer. Cada pessoa vivencia a sexualidade de um jeito 

diferente, que varia ao longo do tempo.  

A maior parte das diferenças entre homens e mulheres é aprendida, ou seja, uma 

mulher não nasce sensível e meiga, nem os homens violentos ou insensíveis. Elas e 

eles aprendem a ser assim no contato com a família, escola, comunidade, meios de 

comunicação, grupo de amigos/as etc.  

É a atração de uma pessoa 

por outra que se manifesta 

por meio da paixão, da 

fantasia, da vontade de ficar 

junto e de ter relações 

sexuais. 



 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites): 

ARRUDA, Silvani. CORREIA, Vania. Cá entre nós: Guia de Educação Integral em 

sexualidade. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217096por.pdf.  

 

DICA 

O livro Menino brinca de boneca, de Marcos Ribeiro (Editora Moderna), em sua 3ª 

edição, é referência de trabalho para profissionais, universidades, associações, 

ONG e projetos na área de sexualidade e saúde reprodutiva de diferentes 

instituições. Há mais de duas décadas, é indicado e adotado por escolas públicas e 

privadas de todo o país. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217096por.pdf


SEXUALIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA 

FICHA DE ATIVIDADE 2 

NOME DA ATIVIDADE: A escola e a diversidade   

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: discutir e posicionar-se diante das situações de preconceito e 

discriminação, buscando identificar formas de enfrentar esse tipo de violência na escola.   

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: sala ampla, papel, lápis e tiras com as quatro 

situações.  

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: ± 2 horas 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Peça que se dividam em quatro grupos e informe que receberão quatro 

situações fictícias (em anexo), mas que poderiam ter ocorrido em qualquer 

escola. Deverão ler a situação e discutir o que fariam caso aquele episódio 

acontecesse na escola.   

- Informe que terão de 20 a 30 minutos para discutir e 5 minutos para apresentar 

as conclusões. 

- Sugira que escolham uma relatora ou um relator para tomar notas e apresentar 

a síntese da discussão ao restante da turma. 

- Quando terminarem as apresentações, aprofunde a discussão a partir das 

seguintes questões:  

1. Das situações encenadas, qual chamou mais a atenção? Por quê? 

2. Quem daria uma resposta diferente a alguma das situações apresentadas? 

Qual? Por quê? 

3. O que é preconceito? 

4. O que é discriminação? 

5. Quais são as pessoas na escola que mais sofrem preconceito e/ou 

discriminação? 

 
 

FINALIZAÇÃO 

Preconceito refere-se a predisposições negativas a respeito de uma pessoa ou um grupo 

de pessoas com base em características físicas ou culturais. 



Discriminação, por sua vez, diz respeito à conduta (ação ou omissão) que viola 

direitos das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, como 

raça/etnia, gênero, orientação sexual, idade e opção religiosa.  

A escola tem papel fundamental para lidar com essas situações: ampliar a 

discussão sobre as diversidades (de gênero, raça/etnia, classe social, sexual etc.) e 

transformar o espaço de aprendizagem em local de exercício de cidadania, defesa 

dos direitos humanos e respeito às particularidades individuais.  

 

ANEXO 

Tiras com as situações 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situação 1 

Rodrigo, professor de matemática, é gay. Tem um currículo exemplar, mas ao se apresentar 

na escola, para a entrevista com a diretora, ela fica preocupada com a reação dos alunos e 

dos pais, e resolve não contratá-lo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situação 2 

Maria e Gabriela são duas adolescentes que resolveram assumir sua homossexualidade na 

escola, e agora estão sofrendo muitos ataques preconceituosos. A ponto de ficarem isoladas 

nas atividades do recreio. A professora aconselhou uma das meninas a mudar de escola para 

acabar com esse tipo de comportamento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situação 3 

Rubens e Álvaro moram juntos há bastante tempo, e resolveram adotar uma criança. O 

processo não foi adiante porque são gays. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situação 4 

Um professor de inglês foi afastado da escola pública onde lecionava por ter usado em sala de 

aula a letra da música I kissed a girl, da cantora Katy Perry, que fala de um beijo na boca entre 



duas garotas. Foi acusado de ter feito apologia à homossexualidade.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

ARRUDA, Silvani. WESTIN, Caio. HQ SPE: um guia para utilização em sala de aula. 

Brasília: UNESCO, 2010.  

Disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/guia_professor_hq.pdf 

 

DICAS 

A partir de uma linguagem visual e moderna para tratar de assuntos polêmicos 

como a aids e o preconceito em relação a quem vive com HIV, foi criada uma série 

de histórias em quadrinhos (HQ) direcionadas a estudantes do Ensino Fundamental 

e Médio. Essas HQ abordam questões como adolescência, gênero, diversidade 

sexual, direitos sexuais e reprodutivos e viver e conviver com HIV e aids:  

Nº 1 - Perguntas e respostas.  

Disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao1_web.pdf 

Nº 2 - Todas as Claudinhas do mundo.  

Disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao2_web.pdf 

Nº 3 - A vida como está e as coisas como são.  

Disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao3_web.pdf 

Nº 4 - Ficar ou não ficar? 

Disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao4_web.pdf 

Nº 5 - Balada.  

Disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao5_web.pdf 

Nº 6 - Cenas de cinema e perguntas e respostas.  

Disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao6_web.pdf 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/guia_professor_hq.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao1_web.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao2_web.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao3_web.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao4_web.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao5_web.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/edicao6_web.pdf


SEXUALIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA 

FICHA DE ATIVIDADE 3 

NOME DA ATIVIDADE: Diagrama dos métodos contraceptivos 

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Finais     (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: favorecer a apreensão sobre os métodos 

contraceptivos existentes. 

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: cópias do diagrama para todos os alunos e 

alunas e lápis. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: ± 1 hora 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Copie o diagrama e as definições dos métodos contraceptivos para todos os 

participantes.  

- Explique que devem ler a descrição dos diferentes métodos e escrever nas 

linhas pontilhadas.  

- Informe que, ao final, descobrirão qual é o único método que serve para evitar 

gravidez e prevenir a infecção pelas DST e HIV/aids.  

- Quando terminarem de preencher o diagrama, corrija as respostas e abra uma 

roda de conversa partindo das seguintes questões: 

1. Quais desses métodos já conheciam? 

2. Quais os que não conheciam? 

3. O que é contracepção de emergência?  

 

FINALIZAÇÃO 

Os métodos contraceptivos são utilizados por pessoas que têm vida sexual 

ativa e querem evitar a gravidez. Há vários tipos de métodos contraceptivos 

disponíveis no mercado, como a camisinha masculina, camisinha feminina, o DIU 



(dispositivo intrauterino), contracepção hormonal injetável, contracepção 

hormonal oral (pílula anticoncepcional), implantes, espermicida, esterilização 

feminina e vasectomia masculina.  

A maioria dos métodos anticonceptivos atua de forma a prevenir a gravidez 

antes ou durante a relação sexual. A Contracepção de Emergência (CE) é um 

método contraceptivo que pode evitar a gravidez após a relação sexual. O método, 

conhecido por “pílula do dia seguinte”, utiliza compostos hormonais concentrados 

e por curto período de tempo nos dias seguintes à relação sexual. Diferentemente 

de outros métodos anticonceptivos, a CE tem indicação reservada a situações 

especiais ou de exceção, com o objetivo de prevenir a gravidez, ou seja, não deve 

ser um método contraceptivo frequente e usual.  

O preservativo – feminino e masculino – é o único método que evita uma 

gravidez e protege da infecção pelas doenças sexualmente transmissíveis, HIV e 

aids. 

 

ANEXO 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Leia as definições e, no quadro abaixo, preencha os espaços com o nome de 

cada método contraceptivo. 

Definições 

1. Secreção vaginal mais grossa que aparece na calcinha, possibilitando identificar o período fértil. Não é 

considerado um bom método anticoncepcional nem previne as DST e a aids. 

2. Espécie de concha de borracha que a mulher coloca na vagina para cobrir o colo do útero e que precisa 

ser usado junto com um gel espermicida. É um bom método, mas não previne nem as DST e nem o HIV. 

3. Retirar o pênis da vagina antes de ejacular. É um péssimo método contraceptivo, pois vive falhando. 

4. Pequeno objeto de plástico e cobre, com um fio de nylon na ponta, colocado no interior do útero. Não é 

método indicado para adolescentes e nem previne DST e HIV. 

5. Cremes ou geleias feitos com substâncias químicas colocados dentro da vagina, que matam ou 

imobilizam os espermatozoides. Quando usados sozinhos, falham muito. 



6. Comprimido feito com hormônios, que deve ser tomado todos os dias, mais ou menos na mesma hora. 

É um bom método, mas precisa de acompanhamento médico e não previne as DST e nem a aids. 

7. Método que permite conhecer o ciclo menstrual e saber quais os dias férteis. Não é recomendado para 

adolescentes porque o ciclo menstrual ainda é irregular e, mesmo quando regular, falha muito. 

 

Diagrama 
1            _ _ _ _         

2         _ _ _ _ _ _ _ _ _       

3 _ _ _ _ _ -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

4             _ _ _         

5          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6             _ _ _ _ _ _      

              N          

7      _ _ _ _ _ _ _ _ _          

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

FDE. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Guia de atividades para sala 

de aula e HTPC. São Paulo: FDE, 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher.  

Anticoncepção de Emergência: perguntas e respostas para profissionais de saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
 

DICAS 

O portal da saúde tem uma página específica, para adolescentes, sobre métodos 

contraceptivos. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=33729  

 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=33729


SEXUALIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA 

FICHA DE ATIVIDADE 4 

 

NOME DA ATIVIDADE: A história de Jairo e Pepa  

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: discutir uma situação de gravidez na adolescência a 

partir do ponto de vista de um menino e de uma menina, enfatizando a 

importância de envolver os homens na contracepção.   

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: cópia da história de Jairo ou de Pepa para os 

grupos (em anexo). 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: ± 2 horas 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Forme dois grupos e peça que cada um escolha uma pessoa para coordená-los. 

- Informe que um grupo receberá uma história sobre gravidez na adolescência do 

ponto de vista de uma menina, e o outro receberá a história do ponto de vista 

de um menino. 

- Explique que o coordenador distribuirá a primeira parte do estudo de caso, para 

todos lerem e responderem às questões ao final de cada capítulo; quando 

terminarem a discussão distribuirá a segunda parte. Deve fazer o mesmo com a 

terceira parte. Reforce que somente se passa para a parte seguinte da história 

depois de discutidas as questões. 

- Explique ainda que será função do coordenador favorecer a participação de 

todos e anotar as respostas em uma folha de papel em branco.  

- Após o término das histórias, peça ao coordenador para apresentar as respostas 

do seu grupo.   

- Abra para o debate a partir das seguintes questões:  



1. Quais opções um casal tem quando se descobre “grávido”? 

2. Qual é a reação da jovem quando ela descobre que está grávida? 

3. Qual é a reação do jovem quando ele descobre que está grávido?  

4. E se for uma jovem com quem o menino só saiu uma vez? É diferente? Por 

quê? 

5. Como se sente uma jovem quando descobre que vai ser mãe? O que isso 

muda em sua vida? 

6. Como se sente um jovem quando descobre que vai ser pai? O que isso muda 

em sua vida? 

7. Qual costuma ser a reação dos pais da menina? E dos pais do menino? 

 

FINALIZAÇÃO  

A gravidez na adolescência, considerada um sério problema de saúde pública 

mundial, vem preocupando  governantes, pesquisadores e ativistas, bem como a 

própria Organização Mundial de Saúde. No entanto,  mesmo a quase 20 anos 

depois da IV Conferência de População e Desenvolvimento (Cairo, 1994),  a 

paternidade na adolescência é um tema ainda pouco explorado na literatura e nos 

programas de saúde destinados à prevenção e/ou assistência no contexto da saúde 

sexual e reprodutiva de adolescentes e de jovens. 

ANEXO 

 

A HISTÓRIA DE PEPA E DE JAIRO  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A história de Pepa - Parte 1 

Pepa é uma menina de 15 anos que mora em uma cidade do interior do Estado do Ceará. Ela gosta 

muito de estudar e participa de vários projetos na escola em que estuda. No período das férias, 

sempre passa uns dias com sua tia Jurema, em Fortaleza. É lá que ela se dedica ao que mais gosta 

de fazer: desenhar e pintar. 



Um dia, Pepa estava sentada debaixo de uma árvore observando a praia e criando um novo 

desenho, quando dela se aproximou Jairo, um jovem pescador de 16 anos. Ele sentou-se ao seu 

lado e perguntou o que ela estava fazendo. Seu sorriso era lindo, e imediatamente Pepa sentiu um 

calor percorrendo seu corpo. Conversaram um longo tempo e, antes de ir-se, Jairo convidou Pepa 

para tomar um sorvete no dia seguinte. Enquanto o pescador ia embora, Pepa percebeu-se 

sentindo emoções que lhe eram totalmente novas. Como nas histórias, Pepa sentiu que havia 

encontrado o amor. 

- O que sente uma menina quando está apaixonada? 

- O que ela espera que aconteça nos próximos encontros? 

- Jairo sentiu a mesma emoção de Pepa? 

- Como continua essa história? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A história de Pepa - Parte 2 

Pepa e Jairo se encontravam praticamente todos os dias e, nos momentos em que estavam 

separados, sentiam muitas saudades um do outro. Ao se encontrarem, conversavam o tempo 

todo, trocavam beijos e juras de amor eterno.  

Um dia, Jairo convidou Pepa a visitar sua casa. Seus pais tinham ido visitar uma tia enferma e só 

voltariam à noite. Pepa ficou em dúvida se deveria aceitar o convite. Tinha medo de que sua tia 

ficasse sabendo disso e a mandasse voltar para sua cidade antes de as férias terminarem. No 

entanto, acabou concordando. Trocaram carícias, beijos e tiveram uma relação sexual.  

- Quem tem que pensar em contracepção? Pepa ou Jairo? 

- E na prevenção das DST e do HIV? 

- Pepa e Jairo se protegeram? Por quê? 

- Como continua essa história? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A história de Pepa - Parte 3 

A relação sexual entre os dois foi doce e amorosa. Foi a primeira vez dos dois. Jairo levou Pepa até 

a casa de sua tia e se despediram com um beijo. Eles continuaram a se encontrar, mas não tiveram 

mais nenhuma relação sexual. Quando as férias terminaram, Pepa teve que partir, Jairo ficou 

muito triste e prometeu que telefonaria para ela todos os dias.  

Passado dois meses, Pepa percebeu que estava grávida: sua menstruação não chegava, seus seios 

estavam inchados, e estava sempre com enjoo. Pepa entrou em pânico. Não sabia o que fazer.  



- Por que eles tiveram uma relação sexual sem usar o preservativo ou algum outro método 

contraceptivo? 

- O que sentiu Pepa ao saber que estava grávida? Que opções ela tinha? 

- O que ela esperava que Jairo falasse ou fizesse? 

- Tendo um filho, o que mudaria na vida de Pepa? E na de Jairo?                             

- Como ela comunicaria a notícia à família?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A história de Jairo - Parte 1  

Jairo é um jovem de 16 anos que trabalha como pescador e que reside no litoral do  Estado do 

Ceará, na cidade de Fortaleza. Um dia, quando se dirigia para sua casa depois do trabalho, viu uma 

garota desenhando, sentada na praia. A menina era tão graciosa que Jairo resolveu aproximar-se. 

Sentou-se ao lado dela e perguntou o que estava fazendo. Pepa tinha os olhos mais lindos do 

mundo e Jairo sentiu um calor percorrendo o seu corpo.  

Conversaram um longo tempo, e Pepa contou que tinha 15 anos e morava no interior do Estado. 

Jairo convidou Pepa para tomar um sorvete no dia seguinte. Pepa concordou e Jairo se sentiu o 

homem mais feliz do mundo. Apaixonara-se perdidamente por Pepa. 

- O que sente um menino quando está apaixonado? 

- O que ele espera que aconteça nos próximos encontros? 

- Pepa sentiu a mesma emoção de Jairo? 

- Como continua essa história? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A história de Jairo - Parte 2 

Jairo e Pepa se encontravam praticamente todos os dias, e nos momentos em que estavam 

separados sentiam muitas saudades um do outro. Ao se encontrarem, conversavam o tempo todo, 

trocavam beijos e juras de amor eterno. Um dia, os pais de Jairo foram visitar uma tia enferma e o 

menino convidou Pepa para conhecer sua casa. Jairo percebeu que a menina tinha dúvidas se 

devia aceitar o convite, mas ela acabou concordando. Trocaram muitas carícias, muitos beijos e 

tiveram uma relação sexual.  

- Quem tem que pensar em contracepção? Jairo ou Pepa? 

- E na prevenção do HIV/aids? 

- Jairo ou Pepa se protegeram? Por quê? 

- Como continua essa história? 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A história de Jairo - Parte 3 

A relação sexual entre os dois foi doce e amorosa. Foi a primeira vez de Jairo e de Pepa. Mais 

tarde, Jairo levou Pepa até a casa de sua tia e se despediram com um beijo. Eles continuaram a 

encontrar-se, mas não tiveram mais nenhuma relação sexual. Quando as férias terminaram, Jairo 

ficou muito triste com a partida de Pepa. Prometeu que telefonaria para ela todos os dias.  

Passados dois meses e meio, Pepa telefonou para Jairo dizendo que estava grávida.   

Jairo entrou em pânico. Não sabia o que fazer.  

- Por que eles tiveram uma relação sexual sem usar o preservativo ou algum outro método 

contraceptivo? 

- O que sentiu Jairo ao saber que estava grávido? Que opções ele tinha? 

- O que ele esperava que Pepa falasse ou fizesse? 

- Tendo um filho, o que mudaria na vida de Jairo? E na de Pepa?                             

- Como ele comunicaria a notícia à família?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

CAVASIN, Sylvia. ARRUDA, Silvani. Gravidez na adolescência: desejo ou subversão? 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/156_04PGM2.pdf.  

DICAS 

O vídeo Minha vida de João é um desenho animado, sem palavras, que conta a 

história de João, mostrando os desafios que ele enfrenta ao longo de seu processo 

de crescimento: machismo, violência familiar, homofobia, dúvidas em relação à 

sexualidade, a primeira experiência sexual, gravidez da namorada, uma doença 

sexualmente transmissível e paternidade. 

Disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=JzG4re-Ja0I 

 

O vídeo Era uma vez outra Maria apresenta experiências comuns na vida de 

mulheres jovens. Aborda assuntos como saúde sexual e reprodutiva, violência, 

http://www.youtube.com/watch?v=JzG4re-Ja0I


gravidez, maternidade e trabalho. Pode ser usado com mulheres e homens jovens, 

ou profissionais de saúde e educação que buscam novas formas para discutir a 

saúde e a autonomia das mulheres jovens.  

Disponível em: http://www.promundo.org.br/audiovisuais/para-jovens-e-

adultos/era-uma-vez-outra-maria/ 
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SEXUALIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA 

 

FICHA DE ATIVIDADE 5 

NOME DA ATIVIDADE: Quero ou não quero? 

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: recriar as situações que se dão na negociação do 

sexo seguro, incorporando os argumentos a favor e contra o uso do 

preservativo. 

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: quatro tiras com motivos de meninas e 

meninos e as situações que deverão defender (disponível no ANEXO); uma folha 

de papel e um lápis para cada grupo. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: ± 1h30min. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Divida o grupo em quatro equipes e explique que cada uma delas receberá 

uma tira de papel especificando o sexo de uma pessoa (se é homem ou 

mulher) e se essa pessoa quer ou não quer ter uma relação sexual. 

- Explique que cada uma dessas situações exigirá do grupo um levantamento 

de argumentos favoráveis à ideia. Ou seja, cada grupo deverá fazer uma lista 

com os motivos para se fazer ou não determinada coisa. 

- Distribua as tiras e peça que ‘incorporem’ a situação pensando como um 

homem ou uma mulher defenderiam sua posição. 

- Quando todos os grupos tiverem sua lista com as argumentações, peça para 

formarem dois grupos: 

HOMENS (1) + MULHERES (2) e 

HOMENS (2) + MULHERES (1). 

- Quando os participantes estiverem organizados em dois grupos, explique 

que deverão negociar se querem ou não ter uma relação sexual com base 

nos argumentos levantados. 



- Dê 10 minutos para essa negociação entre os dois grupos (H1 + M2 e H2 + 

M1); em seguida, peça a cada grupo para contar como foi a conversa com o 

outro grupo. Pergunte como se sentiram participando da atividade. 

- Abra para o debate a partir das seguintes questões: 

1. As representações que fizeram têm a ver com a realidade? 

2. De que maneira essa negociação aparece na vida real? 

3. Adolescentes e jovens costumam conversar sobre o uso do preservativo 

antes de a relação sexual acontecer? 

 

ANEXO 

Tiras para recortar 

................................................................................................................................................... 

HOMEM 1 – os motivos que os meninos dão para convencer uma menina a ter relações sexuais 

com eles. 

................................................................................................................................................... 

HOMEM 2 – os motivos que os meninos dão quando não querem ter relações sexuais com uma 

menina. 

................................................................................................................................................... 

MULHER 1 – os motivos que as meninas dão para convencer um menino a ter relações sexuais com 

elas. 

................................................................................................................................................... 

MULHER 2 – os motivos que as meninas dão quando não querem ter relações sexuais com um 

menino. 

.................................................................................................................................................. 

 

FINALIZAÇÃO 

Em uma negociação sobre ter ou não relações sexuais, está presente uma 

série de fatores: autoestima, comunicação, relações de poder desiguais, pressão 

dos amigos e expectativas. Atividades educativas que aprimoram a 

argumentação e a negociação são importantes para o aprendizado das 

chamadas competências sociais. É uma forma de mostrar ser possível se chegar 



a um acordo, em que as duas partes encontram um caminho adequado a 

ambas. 

 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

FONSECA, Vanessa. BITTENCOURT, Danielle. ARRUDA, Silvani. Trabalhando com 

Mulheres e Homens Jovens: Manual de atividades educativas para 

sensibilização sobre Gênero, Sexualidade e Saúde. Rio de Janeiro: Instituto 

Promundo, 2011. 

 

DICAS 

No site do psiquiatra Jairo Bouer - http://doutorjairo.uol.com.br/- há sempre 

atualidades sobre os temas da sexualidade e saúde reprodutiva. Apresenta 

ainda um pop up para o qual adolescentes e jovens podem enviar dúvidas.  

 

http://doutorjairo.uol.com.br/-


SEXUALIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA 

FICHA DE ATIVIDADE 6 

NOME DA ATIVIDADE: Negociando o uso do preservativo  

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: refletir sobre a negociação do uso do preservativo 

como forma de prevenção das DST/aids (anexo). 

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: cópias das situações a serem respondidas, 

uma batata ou uma bola e um recipiente. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1 hora 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Peça para a turma sentar em círculo. Uma bola ou uma batata circulará pelo 

grupo enquanto, com os olhos fechados, você diz: “batata quente, batata 

quente, batata quente, queimou....”. Quando falar “queimou”, a pessoa que 

estiver com a batata quente pegará, dentro de um recipiente localizado no 

meio do círculo, uma situação para responder. A brincadeira continua por 

algum tempo, possibilitando a maior participação possível.  

- Discuta com o grupo as negociações feitas, cujas principais ideias foram por 

ele anotadas. Estimule o grupo a refletir sobre a pertinência ou não dos 

argumentos utilizados, e a criar outros argumentos para as respostas. 

Anexo 

NEGOCIANDO O USO DO PRESERVATIVO - “BATATA QUENTE” 

 

Se alguém falar: As pessoas com aids deveriam ser 

isoladas. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Camisinha não é natural, me 

bloqueia. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Ah, você tem camisinha na bolsa! 

Você está querendo transar comigo. 

Você responde... 

 



Se alguém falar:  Gostaria de transar mas não 

tenho camisinha comigo. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Uma criança portadora do vírus 

não deveria frequentar a escola porque irá infectar 

outras crianças. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Eu não sou homossexual e não 

uso drogas injetáveis, por isso não preciso usar o 

preservativo.  

Você responde... 

 

Se alguém falar: Eu não doo sangue porque posso 

me infectar pelo HIV e outras DST. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Não precisamos de camisinha, sou 

virgem. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Camisinha? Você está me 

ofendendo! Pensa que já transei com todo mundo? 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Existe perigo em utilizar o mesmo 

banheiro que uma pessoa com aids usou? 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Se eu parar para colocar a 

camisinha perco o tesão. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Prefiro morrer a usar a camisinha.  Você responde... 

 

Se alguém falar: Não transo com você se for com 

camisinha. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Até você colocar a camisinha, eu 

já perdi a vontade. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Tomo pílula, então você não 

precisa usar camisinha. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Só uma vez! Não faz mal! Já nos 

conhecemos há tanto tempo. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Só de olhar para alguém já é o Você responde... 



bastante para eu saber se tem aids ou não.   

Se alguém falar: Usar camisinha para fazer amor é 

como chupar bala com papel. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Ouvi dizer que uma pessoa pode 

pegar aids se for mordida por um mosquito. 

Você responde... 

 

Se alguém falar: Só os homossexuais pegam aids e 

eu sou muito macho. 

Você responde... 

 

 

 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

Brasil, Ministério da Educação. Negociando o uso do Preservativo. Disponível 

em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19787 

 

DICA 

O guia Adolescentes, jovens e educação em sexualidade, do Instituto Promundo, 

traz uma boa discussão sobre quais desafios os profissionais da educação e da 

saúde encontram para trabalhar intersetorialmente com os temas da 

sexualidade e saúde reprodutiva. Ao final, sugere várias atividades. 

Disponível em: http://www.promundo.org.br/wp-content/uploads/2011/07/Toolkit-1.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.promundo.org.br/wp-content/uploads/2011/07/Toolkit-1.pdf


SEXUALIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA 

FICHA DE ATIVIDADE 7 

NOME DA ATIVIDADE: Agência de publicidade  

NÍVEL DE ENSINO: (X) Fundamental - Séries Finais    (X) Médio 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE: reforçar a importância de os adolescentes e jovens 

do sexo masculino igualmente se perceberem responsáveis pela contracepção. 

MATERIAIS DE APOIO NECESSÁRIOS: cartolina, réguas, revistas, canetas 

coloridas, tesouras, fita crepe, cola. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1 hora 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

- Explique às alunas e aos alunos que, fazendo de conta, você é o diretor ou 

diretora de uma escola, e que está muito preocupado porque os alunos do 

sexo masculino não se preocupam em evitar filhos.  

- Peça que se dividam em quatro subgrupos e informe que, daquele momento 

em diante, cada grupo será uma agência de publicidade.  

- Cada agência deve preparar um cartaz direcionado para meninos, 

informando que eles podem ser pais a qualquer momento (o homem é fértil 

todos os dias), e que eles podem escolher se querem ter filhos, com quem e 

quando querem.  

- Distribua folhas de cartolina, réguas, revistas e canetas coloridas para todas 

as agências de publicidade.  

- Quando os grupos terminarem, peça a cada grupo para apresentar seu 

cartaz. Após a apresentação, sugira que os cartazes sejam colocados em 

alguns lugares estratégicos da escola para todas as pessoas poderem vê-los.   

- Abra para o debate a partir das seguintes questões: 

1. Por que muitas pessoas acreditam que quem tem que pensar em 

evitar filhos é apenas a mulher? 

2. O que é ser pai? O que é ser mãe? 



3. O que um menino precisa fazer para não ser um pai na adolescência? 

 
FINALIZAÇÃO  

 Partindo-se do pressuposto que a masculinidade é uma construção de nossa 

sociedade e cultura, os homens não são educados para se preocupar com a 

reprodução. Abordar o tema da paternidade na adolescência e juventude 

significa, portanto, discutir e desconstruir preconceitos fortemente presentes 

em nosso cotidiano. Dentre eles, o de que a contracepção é responsabilidade 

exclusiva da mulher ou que cabe somente ao homem prover financeiramente a 

família. 

 

 

REFERÊNCIAS PARA A ATIVIDADE (fontes de conteúdo, publicações ou sites):  

BRASIL, Ministério da Saúde, 2011. Adolescentes e Jovens para a Educação 

entre Pares: Sexualidades e Saúde Reprodutiva. v.1. Disponível em: 
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2010/45601/sexualidade_final_17_05_2011_pdf_28505.pdf. 

 

 

DICA 

O vídeo educativo Estou grávido! Com a voz o jovem pai apresenta a vivência 

da paternidade entre rapazes cuja companheira está grávida. Compõe-se de um 

conjunto de relatos de dez pais adolescentes e jovens residentes em Recife, São 

Paulo e Rio de Janeiro. É destinado a trabalhos com homens e mulheres jovens 

que desconhecem o universo da gravidez na adolescência da perspectiva do pai. 

Facilita o debate sobre esse tema em grupos de rapazes, moças e grupos mistos, 

em escolas, unidades de saúde, empresas etc. 

Disponível em:  http://br.youtube.com/watch?v=DKiX4UmfWVE (parte 1) e 

http://br.youtube.com/watch?v=L8gAjroVX0c (parte 2) 

 

 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2010/45601/sexualidade_final_17_05_2011_pdf_28505.pdf
http://br.youtube.com/watch?v=DKiX4UmfWVE
http://br.youtube.com/watch?v=L8gAjroVX0c
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