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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução Segundo Taquette e Meirelles (2012), a adolescência é um período          
de transição entre a fase de criança para a fase adulta, com isso a              
curiosidade quanto a sexualidade aumenta nessa fase da vida.         
Juntamente a essa questão vem a preocupação quanto às         
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), principalmente a      
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). A educação       
sexual vem para a sala de aula com o intuito de promover            
conscientização entre os jovens, e não como forma de incentivo à           
vida sexual ativa. Um projeto utilizado é a “AsSEXOria” que trata           
de diversos assuntos relacionados à Infecções Sexualmente       
Transmissíveis e tem como principal atividade uma introdução à         
temática a partir de uma dinâmica. 
 

Objetivo Promover interação entre os alunos ao tratar de sexualidade, por          
meio da metodologia de debate; 
Absorver os conhecimentos prévios dos discentes em relação à         
temática; 
Elucidar aos discentes os riscos de uma vida sexual ativa 
 



Regras e/ou 
Procedimentos 

Inicialmente os alunos devem, preferencialmente, serem dispostos       
em círculo para que todos os discentes participem da atividade. 
Para aplicação da dinâmica, deve-se utilizar modelos anatômicos        
do órgão reprodutor feminino (vagina) e masculino (pênis).        
Inicialmente, cada aluno deve citar um nome popular, pelo qual          
aprendeu como referência para mencionar o órgão reprodutor        
tanto masculino, quanto feminino. Buscando dessa forma       
descontrair o ambiente e tornar o assunto mais relevante aos          
discentes.  
Após a dinâmica, o professor deve abordar conteúdos teóricos do          
tema, elucidando, por exemplo, como fazer o uso de preservativos.          
Cabe ao docente também, uma preparação da aula, para que esta           
não seja confundida com uma simples brincadeira. 

Aplicabilidade A Educação Sexual deve ser trabalhada em todos os níveis de           
ensino, porém, em atividades e conteúdos adequados a cada ano.          
Com isso, a atividade citada neste documento não é indicado para           
o ensino fundamental, visto que esta faixa etária os alunos ainda           
não têm maturidade para esse tipo de dinâmica. 

Pós-Atividade Após a atividade, o professor deve dar continuidade aos conteúdos          
de Infecções Sexualmente Transmissíveis, aproveitando os      
modelos anatômicos para abordar o uso de preservativos feminino         
e masculino, e demais métodos contraceptivos.  
Uma sugestão também é utilizar a abordagem do tema para tratar           
assuntos como saúde pública e SUS – Sistema Único de Saúde. 
Como método avaliativo, a atividade pode ser utilizada no quesito          
participação. Os alunos podem ser avaliado diretamente de acordo         
com participação e interesse em sala de aula. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Os modelos anatômicos utilizados na atividade estão disponíveis em formato físico, no            
LIFE (Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores) do IFSULDEMINAS         
Campus Muzambinho, situado na Estrada de Muzambinho, Bairro - Morro Preto,           
Muzambinho - MG, 37890-000.  
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