
O assunto é mecanismos 
reprodutivos e sexualidade:
por que e como explorar o tema com os alunos

#NovaEscolaEmCasa

Competências gerais da BNCC que 
tratam do assunto:
1, 2, 8 e 10.

Habilidades da BNCC que justificam 
a abordagem do tema:
EF08CI07, EF08CI08, EF08CI09, EF08CI10 e 
EF08CI11

3 ideias para quebrar o gelo com  
a turma:
1. Aproveite recursos artísticos. A partir de 
uma tirinha, uma foto ou outra produção que 
aborde o tema, pergunte o que os estudantes 
entendem por sexualidade.

2. Perguntas anônimas. Peça que os alunos 
enviem, por meio de uma ficha digital e 
anônima, como o Google Formulários, as 
dúvidas que têm em relação à sexualidade. 
Depois, reúna a turma em uma chamada 
de vídeo ou áudio e responda às perguntas, 
abrindo a conversa para debate.

3. Para expressar opiniões. Selecione algumas 
notícias sobre sexualidade e Educação Sexual, 
como as tentativas de retirar o tema de 
livros didáticos, ou agressões a pessoas em 
decorrência de sua identidade sexual. Peça que 
os estudantes escolham uma das reportagens, 
pesquisem sobre o tema e produzam um texto 
opinativo.

3 recursos para despertar o 
interesse da turma:
1. Para mapear as ideias. Plataformas como 
o Mentimeter permitem que os estudantes 
enviem anonimamente e em tempo real 
palavras que resumem suas impressões sobre 
um assunto. Elas formam uma nuvem de que 
permite ao professor realizar um diagnóstico 
inicial da turma.

2. Procurando imagens. As ilustrações podem 
ser úteis para a garotada pesquisar e entender a 
anatomia do corpo humano. E aplicativos como 
o Pinterest e a busca segura no Google Imagens 
podem auxiliar, evitando acesso à pornografia.

3. Jogar para aprender. Para tornar a 
aprendizagem dos conteúdos teóricos mais 
dinâmica, o Quizlet permite criar um jogo de 
perguntas e respostas curtas.

Estratégia potente para propor a 
troca de ideias on-line:
Peça que os alunos se organizem em grupos 
e escolham um tema relativo à sexualidade 
(por exemplo, DSTs e direitos reprodutivos) 
para criar uma apresentação para os colegas 
de forma instigante. Permita que usem os 
recursos criativos e tecnológicos, como vídeos 
e podcasts.

CUIDADO!
Na hora de conversar com os estudantes, é 
preciso se policiar para não transmitir visões 
estereotipadas e julgamentos acerca das 
dúvidas ou dos comportamentos que podem 
ser revelados por eles.

Onde encontrar informações 
confiáveis: 
1. Vivendo a Adolescência: Site da ONG 
Reprolatina com conteúdos de Educação Sexual 
para adolescentes.

2. Dr. Jairo Bouer: Site do médico e educador 
sobre diversos temas envolvendo a sexualidade.

3. Plan Internacional: Site da ONG reúne 
materiais e notícias sobre direitos reprodutivos 
e saúde sexual.

Planos de aula de NOVA ESCOLA 
sobre o tema:
1.  A história das mulheres no mercado de 

trabalho 
Para analisar a luta das mulheres por 
igualdade de gênero e ascensão no mercado 
de trabalho.

2.  Coisas de menino e coisas de menina 
Para mostrar que o debate sobre questões 
de gênero são recentes na história da 
humanidade.

3.  Adolescência: o que está acontecendo 
comigo? 
Para discutir as muitas transformações que 
os estudantes vivem nessa fase.

Consultoria: Luciana Hubner, assessora pedagógica escolar 
e coordenadora pedagógica do Prêmio Educador Nota 10 da 
Fundação Victor Civita.
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