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RESUMO 

 

 O presente relatório de estágio é relativo ao projeto de intervenção pedagógica 

implementado em turmas do 3.º e do 6.ºano de 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico (CEB), 

respetivamente, no Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, em Braga, tendo sido 

adotada, para a intervenção pedagógica, uma abordagem ao tema “À Descoberta da 

Sexualidade: um trabalho com Crianças de 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico”, através de 

uma perspetiva de ensino-aprendizagem sócio construtivista. As disciplinas de 

intervenção e investigação foram o Estudo do Meio no 1.º CEB e Ciências da Natureza 

no 2.º CEB. O paradigma construtivista e as diretrizes socio-construtivistas assumem-se 

como orientações gerais.  

Deste modo, o referido projeto teve como principais objetivos:  

-Perceber quais os assuntos, no âmbito da sexualidade, que as crianças desejam  

- Promover um ambiente descontraído para que os alunos vejam esclarecidas as 

dúvidas que possuam sobre o tema. 

- Dar início à educação sexual formal das crianças, de acordo com os seus 

interesses e necessidades; 

- Problematizar questões relacionadas com a sexualidade, incluindo posturas, 

crenças, tabus e valores a ela associados;  

-Incentivar a aprendizagem através da utilização de jogos. 

Através da construção e utilização de jogos, da visualização de vídeos, e de 

atividades práticas conseguimos captar a atenção dos alunos para o tema. 

 Na generalidade, os resultados revelaram-se positivos, na medida em que foi 

possível, através da implementação de atividades, verificar que os alunos confrontaram 

as suas ideias prévias com a realidade empírica.  

 As atividades implementadas mostraram influenciar positivamente as ideias dos 

alunos relativamente aos tópicos programáticos selecionados. Contudo, devem ser 

consideradas as limitações existentes quer ao nível do tempo, quer ao nível das 

capacidades de aprendizagem dos alunos, que restringem a precisão e a validade dos 

resultados alcançados.  

 

 

Palavras-Chave: Construtivismo, Ideias Prévias, Sexualidade. 

 



v 

 

ABSTRACT 

 

The current internship report it is related to pedagogical intervention project 

implemented in classes of 3rd and 6th of 1st and 2nd “ciclos do ensino básico”, respectively 

in Agrupamento de escolas Dr. Francisco sanches, in Braga, having been adopted for the 

educational intervention,  an approach to the topic “Finding Sexuality”: a study/work with 

children of 1st and 2nd “ciclos do ensino básico”, through a social constructivism teaching-

learning perspective. The subjects of intervention and research were the Study of 

environment on 1st “CEB and Sciences of Nature on 2nd CEB”. The constructivist 

paradigm and the socio-constructivist guidelines are assumed to be general guidelines 

Thereby, the mentioned project had as main objectives: 

- Knowing which subjects, in sexuality scope, are children’s will 

- Promote a relaxed environment for children to see clarified the doubts that they 

have about the subject 

- First introduction to formal sexual education, according they interests and needs 

- Discussing issues related to sexuality, including attitudes, beliefs, taboos and 

values associated with it 

- Encourage the learning through the use of games 

 

Through the construction and use of games, watching videos, and hands-on 

activities, we can grab the attention of students to the subject 

In general, the results were positive as far as possible, by implementing activities 

to verify that students confront their previous ideas with empirical reality. 

The implemented activities (penso q a frase em português está mal construída pela 

qual não consigo perceber o que queres dizer)  

However the existing limitations both in terms of available time and students’ 

learning capacity, should be considerated. These limitations restrain the accuracy and 

validity of results. 

 

 

 

 

 

Keywords: constructivism, prior ideas, sexuality. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de estágio insere-se no âmbito da Unidade Curricular da 

Prática de Ensino Supervisionada, do Mestrado do Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino 

Básico, pela Universidade do Minho e decorreu de uma intervenção pedagógica 

desenvolvida ao longo do ano letivo 2013/2014. A principal finalidade deste trabalho foi 

a integração das experiências de ensino e aprendizagem vivenciadas ao longo da Prática 

de Ensino Supervisionada com a realização de uma investigação sobre o tema levantado 

no decorrer da mesma - “À Descoberta da Sexualidade: um trabalho com Crianças de 1.º 

e 2.º Ciclos do Ensino Básico”-, além do desenvolvimento de competências profissionais, 

bem como da construção de conhecimento pedagógico. A investigação é um capítulo 

deste trabalho e esta é um dos “meios utilizados pelo homem para procurar a informação 

de que necessita para alargar os seus conhecimentos” (Sousa, 2005, p.11). 

 O conceito de investigação “deriva da palavra latina investigatio (in + vestigium, 

com in significando uma ação de entrar e vestigium correspondendo a vestígio, marca, 

sinal” (Sousa, 2005, p.11). Deste modo podemos proferir que “investigar refere-se, em 

termos etimológicos, em entrar nos vestígios, em procurar nos sinais o conhecimento 

daquilo que os provocou” (Sousa, 2005, p.11). 

Este projeto de intervenção pedagógica foi desenvolvido em duas turmas e adotou 

uma metodologia de Investigação-Ação, a qual segundo Almeida e Freire (1997, p.29) é 

vista como “o estudo de uma situação social com o fim de melhorar a qualidade da ação 

dentro da mesma”. Desenvolve-se em ambientes de cooperação e partilha, implicando o 

diálogo e por isso é vista como uma das melhores para aperfeiçoar as práticas educativas. 

Relativamente à natureza investigativa desenvolvida neste projeto, foram 

selecionados conteúdos das áreas de Estudo do Meio e Ciências da Natureza  

Para este projeto foi escolhida a abordagem ao tema “À Descoberta da 

Sexualidade: um trabalho com Crianças de 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico”, para 

desenvolver nas intervenções com uma turma do 3.º ano da escola EB1 do Bairro da 

Misericórdia e com uma turma do 6.º ano da escola EB2/3 Dr. Francisco Sanches.  

Na realização deste projeto foi escolhido o tema “À Descoberta da Sexualidade: um 

trabalho com Crianças de 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico”, partindo de um problema 

diagnosticado na sala de aula e uma vez que a educação sexual é uma das temáticas da 

educação para a cidadania assumida pelo Ministério da Educação, bem como um 

exercício para a cidadania. Segundo a Lei n.º 60/2009 a Educação Sexual é obrigatória a 

partir do 1.º CEB. Assim, os objetivos gerais deste projeto de investigação-ação foram:  
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- Perceber quais os assuntos, no âmbito da sexualidade, que as crianças desejavam ver 

esclarecidos 

- Promover um ambiente descontraído para que os alunos pudessem esclarecer as 

dúvidas que possuíssem sobre o tema; 

- Dar início à educação sexual formal das crianças, de acordo com os seus interesses 

e necessidades; 

- Problematizar questões relacionadas com a sexualidade, incluindo posturas, crenças, 

tabus e valores a ela associados, através da discussão de diferentes pontos de vista 

associados à sexualidade. 

Quanto à forma como está organizado o presente relatório, este divide-se em cinco 

capítulos:  

 No primeiro capítulo está presente o enquadramento contextual de intervenção e 

investigação, onde se destaca a caraterização das escolas e das turmas.  

 No segundo capítulo posiciona-se o enquadramento teórico de suporte.  

 O terceiro capítulo destina-se ao relato das várias fases do processo de 

intervenção. Numa primeira fase descrevem-se as atividades desenvolvidas, 

mostrando o que foi feito ao longo deste projeto e como foi executado e numa 

segunda fase procede-se à análise e avaliação dos dados, tal como das 

aprendizagens dos alunos.  

 O quarto e último capítulo procura apresentar e discutir as conclusões gerais do 

processo investigativo, assim como as suas limitações e futuros caminhos de 

intervenção.  
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CAPITULO I – Contexto de Intervenção e Investigação  
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1.1. Caraterização das escolas 

A prática de ensino supervisionada, na qual foi desenvolvido o Projeto de 

Intervenção Pedagógica, decorreu em duas escolas distintas, mas pertencentes ao mesmo 

Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, mais especificamente numa turma do 

3.º ano da escola EB1 do Bairro da Misericórdia e numa turma do 6.º ano de escolaridade 

da escola EB2/3 Dr. Francisco Sanches.  

 

1.1.1. Caraterização da escola EB1 do Bairro da Misericórdia 

 

Localização geográfica e ambiental    

A escola EB1 do Bairro da Misericórdia, edifício tradicional do “Plano 

Centenário”, cuja construção remonta ao ano de 1950, situa-se na Rua Dias da Silva, do 

mesmo bairro que deu nome à escola. Esta escola pertence à freguesia de São Vicente, da 

cidade de Braga. A escola inclui um anexo do qual constam: uma cozinha, duas salas, 

uma das quais destinada à prática da informática, uma sala de professores e duas casas de 

banho. Foram ainda feitas três casas de banho novas, para os alunos. O edifício é 

constituído pelas quatro salas de aulas. 

A área escolar abrange o Bairro da Misericórdia, Bairro das Andorinhas, Quinta 

das Amoreiras, Praça do Comércio, Rua Abade da Loureira, Avenida Norton de Matos e 

outras ruas circundantes. 

Este estabelecimento de ensino fica a pouca distância da Estação Rodoviária, a 

mais ou menos quinze minutos da Estação dos Caminhos-de-ferro e a sete minutos do 

centro da cidade. 

 

Meio socioeconómico e diversidade sociocultural da população 

Este estabelecimento de ensino insere-se no seio de um Bairro Social, cuja 

população foi, há já alguns anos, lá realojada, após a extinção de bairros degradados da 

cidade. Como esta escola se insere no seio de um Bairro Social, poderíamos desde logo 

concluir que os seus alunos possuem carências económicas e sociais. De facto, o bairro 

tem uma dimensão considerável, que integra famílias de fracos recursos económicos, 

assim como uma comunidade de etnia cigana. No entanto, já não é unicamente o bairro 

social que condiciona o nível socioeconómico das crianças, uma vez que, por se situar 

numa zona em que estão a ser construídas muitas moradias, a população é muito oscilante, 

o que faz com que a escola receba e perca alunos constantemente.  
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Neste sentido, existe uma zona habitacional constituída por vivendas e 

apartamentos, que em nada condiz com o bairro social e revela a heterogeneidade da 

população aqui residente, em termos de recursos económicos.  

Este estabelecimento de ensino no ano da intervenção era frequentado por cerca 

de 86 crianças, distribuídas por 4 turmas do 1.º ciclo. Fundamentalmente, pode dizer-se 

que se trata de um meio muito heterogéneo, em que predomina um meio familiar de fracos 

recursos económicos e culturais, com bastante instabilidade social, resultante de fortes 

clivagens, que potenciam situações geradoras de conflitos. Assim, há já alguns anos que 

este Estabelecimento de Educação e Ensino é considerado de “intervenção prioritária” 

(Escola TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária). 

Pelas observações diretas dos comportamentos dos alunos, conversas informais e 

relatos, pode constatar-se que a comunidade educativa possui, em média, habilitações 

literárias médias e ausência de hábitos de leitura. 

Neste contexto familiar os problemas são de vária ordem como agressividade, 

falta de acompanhamento dos pais, má orientação na educação familiar, falta de ocupação 

conveniente nos tempos livres e essencialmente o desemprego.  

 

1.1.2. Caraterização da escola EB2/3 Dr. Francisco Sanches 

 

Localização geográfica e ambiental    

A escola EB2/3 Dr. Francisco Sanches situa-se na freguesia de São Victor, 

concelho de Braga, distrito de Braga. Foi inaugurada em Outubro de 1973 e em 1994 

sofreu obras de transformação e ampliação, possibilitando a integração de alunos do 5.º 

ao 9.º ano de escolaridade. A escola ocupa uma parte considerável do edifício do Colégio 

de Nossa Senhora da Conceição e cinco pavilhões construídos na década de noventa do 

século passado. O bloco mais antigo, com três andares, possui, para além de salas, dois 

ginásios (um deles adaptado de uma capela do colégio), dois balneários femininos, uma 

videoteca/mediateca e uma ludoteca. 

Das construções mais recentes, três blocos de rés-do-chão e primeiro andar são 

destinados exclusivamente a salas de aula e os outros dois blocos, além de biblioteca e 

um centro de informática, integram os restantes serviços da escola. No amplo espaço 

exterior existem dois campos, um em terra batida e outro alcatroado, para práticas 

desportivas e de Educação Física. Existe também, na proximidade, um pequeno bloco 

onde se encontram os balneários masculinos. 
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Os espaços utilizados para a prática da Educação Física e do Desporto têm-se 

mostrado insuficientes e insatisfatórios, quer quanto ao número de alunos que os 

frequentam, quer quanto às atividades e modalidades a desenvolver e, por isso, desde há 

muito que é reivindicada a construção de um pavilhão Gimnodesportivo, dada a existência 

de terreno adequado.  

A escola integra, desde o ano letivo de 1998/99, o programa Escola Segura, 

beneficiando de dois elementos em serviço permanente com a finalidade de vigilância, 

segurança e acompanhamento de alunos, visando a sua integração na comunidade escolar 

e nas atividades que a escola propõe. 

A comemorar os seus 40 anos de existência, a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo 

(EB2/3) Dr. Francisco Sanches, prepara-se para abrir um novo capítulo: a mudança para 

o novo edifício que vai ter espaços adaptados e específicos para alguns dos projetos de 

maior sucesso na escola junto dos alunos, como a rádio e o jornal ou o grupo de teatro 

escolar e o tão revindicado pavilhão gimnodesportivo. 

 

Meio socioeconómico e diversidade sociocultural da população 

As unidades educativas do agrupamento estão implantadas na área de influência 

de bairros sociais e verifica-se, igualmente, a presença de uma população flutuante de 

imigrantes de proveniência diversa mas cuja língua materna não é o Português.  

O território situa-se na área urbana de Braga, com uma forte densidade 

populacional, numa zona de serviços e áreas habitacionais com quatro bairros sociais da 

cidade.  

Uma parte significativa dos alunos é oriunda de famílias que vivem nos bairros 

sociais, as quais do ponto de vista socioeconómico se situam num estrato de baixos 

recursos e com fraco acesso a bens culturais. E, algumas destas famílias, revelam graves 

debilidades ao nível da sua estruturação, com problemas que vão do desemprego, à 

toxicodependência, ao alcoolismo, à baixa escolarização e outros.  

Embora haja alguma heterogeneidade nas características sociológicas em que os 

estabelecimentos se inserem nos respetivos núcleos populacionais, são recorrentes as 

referências relativas à baixa escolarização dos agregados familiares, associadas ao 

desemprego ou a situações de precariedade social e económica.  

Deste modo, trata-se de um meio muito heterogéneo, em que predomina um meio 

familiar de fracos recursos económicos e culturais, com bastante instabilidade social, 

resultante de fortes clivagens, que potenciam situações geradoras de conflitos. Assim, há 
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já alguns anos que este Estabelecimento de Educação e Ensino é considerado de 

“intervenção prioritária” (Escola TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária). 

 

1.2. Caraterização das turmas  

A intervenção pedagógica ocorreu em duas turmas distintas: no 3.º ano da escola do 1.º 

ciclo do Bairro da Misericórdia, e posteriormente no 6.º ano da escola Básica Dr. 

Francisco Sanches.   

 

1.2.1. 3.º ano da Escola do 1.º Ciclo do Bairro da Misericórdia 

O projeto de intervenção pedagógica supervisionado foi implementado na turma 

do 3.º ano de escolaridade da escola do 1.º ciclo do Bairro da Misericórdia. 

A turma foi o 3.º ano, cuja composição era, no momento, de 24 alunos, dos quais 

11 meninos e 13 meninas, tendo como professora titular de turma a professora Aurora 

Pereira. 

Todas as crianças completaram 8 anos até 31 de Dezembro. No entanto, é de 

salientar que, no início do ano letivo integraram a turma dois alunos retidos com 9 anos. 

À exceção de 2 alunos, todos os restantes frequentaram o jardim-de-infância. 

Considerando as observações realizadas nos primeiros momentos da fase de 

diagnóstico, em contexto do 1.º ciclo, pudemos constatar que os alunos possuem 

dificuldades na interpretação e no processo de busca de informações relevantes num texto, 

apesar de efetuarem uma leitura eficaz. Estes aspetos interferem, também, na competência 

de escrita dos alunos, visto que a capacidade de organização de informação pertinente é 

escassa, originando textos com pouca coerência e criatividade.  

Durante as observações foi possível verificar também que muitas crianças tratam 

de assuntos relacionados com a sexualidade e as transformações físicas do seu próprio 

corpo de maneira pouco apropriada para a idade, sendo muitas vezes motivo de risotas e 

gozo, utilizando várias vezes terminologia desadequada. Ainda durante as observações e 

através da informação facultada pela professora titular da turma, foi percetível que a 

maioria das crianças pertence a uma zona problemática, onde a formação dos pais é 

reduzida e o número de mães adolescentes é elevado. A ausência de educação sexual 

formal na escola, sendo o tema da “sexualidade” um processo de aprendizagem mais 

informal, pode gerar a construção de conhecimentos errados e atitudes negativas face à 

sexualidade e à educação sexual. Embora este não seja um tema a abordar 

pormenorizadamente no 3.º ano (tratando-se apenas a componente biológica com a 
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abordagem da função reprodutora e sexual), o Programa do Ensino Básico refere que 

“todas as crianças possuem um conjunto de experiências e saberes que foram acumulando 

ao longo da sua vida, no contacto com o meio que as rodeia. Cabe à escola valorizar, 

reforçar, ampliar e iniciar a sistematização dessas experiências e saberes…” (ME, 2004, 

p.101). Para servir este propósito, achamos interessante trabalhar a área do Estudo do 

Meio, apoiando-nos nos conteúdos programáticos, para reforçar os processos 

anteriormente referidos, uma vez que esta surge como uma área de grande interesse e 

entusiasmo, por parte das crianças, que participam com vivências dos seus quotidianos 

para enriquecer parte das suas aprendizagens, dando origem a aulas mais dinâmicas e 

significativas.  

 

1.2.2. 6.º ano da Escola Básica Dr. Francisco Sanches. 

O projeto de intervenção pedagógica supervisionado foi implementado na turma 

do 6.º ano de escolaridade da escola Básica Dr. Francisco Sanches. 

A turma foi o 6.º ano, cuja composição era, aquando da intervenção, de 20 alunos, 

dos quais 16 meninos e 4 meninas, tendo como diretora de turma a Professora Isabel 

Candeias. Contudo, tratava-se de uma turma especial na medida em que todos os alunos 

apresentavam grandes dificuldades na motricidade fina e um conhecimento prévio muito 

insuficiente face ao esperado para o 6.º ano de escolaridade, pois tratava-se de alunos cuja 

avaliação cognitiva mostrava valores muito inferiores à média em todas ou na maioria 

das áreas de aprendizagem e de socialização. 

Para além disso, existiam alunos onde se reconhecia claramente a não-aceitação 

das regras do trabalho escolar, em situações como a pontualidade e a assiduidade. 

A turma apresentava também graves carências económicas beneficiando, à 

exceção de dois alunos, da Acão Social Escolar com atribuição de escalão A e outros 

apoios da escola e da Junta de Freguesia. 

 É importante também mencionar que a maioria dos encarregados de educação 

tinha um nível de escolaridade muito baixo e alguns alunos eram de etnia cigana, trazendo 

para o meio escolar aspetos da sua cultura muito diferentes dos hábitos sociais e culturais 

que a escola preconiza. Para além dos alunos de etnia cigana, a maioria dos outros alunos 

apresentava também aspetos culturais muito enraizados de negação da cultura. 

É importante referir que estes alunos tinham apresentado dificuldade em realizar 

com êxito as provas finais de 4.º ano. 
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Considerando as observações realizadas nos primeiros momentos da fase de 

diagnóstico, em contexto do 2.º ciclo, pudemos constatar que os alunos possuíam 

dificuldades na interpretação e no processo de busca de informações relevantes num texto. 

Estes aspetos interferiam, também, na competência de escrita dos alunos, visto que a 

capacidade de organização de informação pertinente era escassa, originando textos com 

pouca coerência e criatividade.  

Ainda durante as observações e através da informação facultada pela professora Isabel 

Candeias, foi percetível que a maioria das crianças pertencia a uma zona problemática, 

onde a formação dos pais era reduzida e o número de mães adolescentes era elevado. 

 

1.3. Identificação da problemática de intervenção pedagógica  

No âmbito da unidade curricular de Prática Pedagógica de Ensino Supervisionada no 

1.º e 2.º ciclo do ensino básico, foi desenvolvido um projeto de intervenção pedagógica 

intitulado “À Descoberta da Sexualidade: um trabalho com Crianças de 1.º e 2.º Ciclos 

do Ensino Básico”. O tema surgiu ao longo das primeiras semanas da prática de Ensino 

supervisionado, em que verifiquei através da observação e interação com os alunos que, 

no geral: 

1. O tema sexualidade é ainda um tabu entre eles, tanto na turma de intervenção como 

noutras. Durante as observações verifiquei que muitas crianças tratavam de assuntos 

relacionados com a sexualidade e as transformações físicas do seu corpo de maneira 

pouco apropriada para a idade, sendo muitas vezes motivo de risotas e gozo, utilizando 

várias vezes terminologia desadequada.  

2. Também durante as observações e através da informação facultada pela professora 

titular da turma, foi percetível que a maioria das crianças pertencia a uma zona 

problemática, onde a formação dos pais era reduzida e o número de mães adolescentes 

era elevado; 

3. Embora este não seja um tema a abordar pormenorizadamente no 3.º ano (tratando-

se aí apenas a componente biológica com a abordagem da função reprodutora e sexual), 

o Programa do Ensino Básico refere que “todas as crianças possuem um conjunto de 

experiências e saberes que foram acumulando ao longo da sua vida, no contacto com o 

meio que as rodeia. Cabe à escola valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a sistematização 

dessas experiências e saberes…” (ME, 2004, p.101)  

4. Segundo a Lei n.º 60/2009 a Educação Sexual é obrigatória a partir do 1.º CEB.  
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 Assim, considerei importante analisar um pouco mais este tema. Perante a 

problemática observada, considerei pertinente fazer uma intervenção nesta área, para que 

os alunos pudessem desenvolver conhecimentos e competências sobre o tema que se 

venham a traduzir em atitudes e comportamentos de sexualidade seguros e adequados à 

idade. 

Os objetivos gerais que sustentam este projeto de investigação-ação são:  

- Perceber quais os assuntos, no âmbito da sexualidade, que as crianças desejam 

ver esclarecidos; 

- Promover um ambiente descontraído para que os alunos possam esclarecer as 

dúvidas que possuam sobre o tema;  

- Dar início à educação sexual formal das crianças, de acordo com os seus 

interesses e necessidades;  

- Problematizar questões relacionadas com a sexualidade, incluindo posturas, 

crenças, tabus e valores associados à mesma, através da discussão de diferentes pontos de 

vista. 

Como objetivos específicos desta investigação-ação definem-se os seguintes:  

- Identificar e mobilizar conhecimentos prévios fazendo-os evoluir;  

- Confrontar os diferentes conhecimentos dos alunos por meio da discussão; 

- Implicar os alunos ativamente na construção do seu próprio conhecimento;  

- Envolver os pais no processo de implementação do projeto. 

Como objetivos da intervenção pedagógica (ação) a atingir pelos alunos 

definiram-se os seguintes:  

- Reconhecer a importância do trabalho em equipa e da ajuda mútua na realização de 

atividades;  

- Desenvolver o espírito de Fairplay nas atividades lúdicas;  

- Compreender que nos jogos o mais importante não é ganhar, mas sim participar e 

aprender;  

- Desenvolver o domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC);  

- Compreender que através do tema “À descoberta da sexualidade” é possível trabalhar 

conteúdos de diversas áreas curriculares;  

- Desenvolver a compreensão e a expressão oral;  

- Organizar dados de pesquisas relativos à sexualidade e interpretá-los; 

- Desenvolver as atividades propostas com entusiasmo e alegria.  
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1.4 – Estratégias de investigação/intervenção 

Para implementar este projeto foi utilizada uma metodologia que se aproxima da 

investigação-ação, dado tratar-se de um contexto específico, onde emerge um problema 

socioeducativo e onde há a intenção de mudar a situação através da melhoria das práticas 

educativas. Este tipo de investigação inclui essencialmente três fases: diagnóstico, 

intervenção/ação e avaliação (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

A autonomia do aluno e do professor é definida como: “competência para se 

desenvolver como participante autodeterminado, socialmente responsável e criticamente 

consciente em (e para além de) ambientes educativos, por referência a uma visão da 

educação como espaço de emancipação (inter) pessoal e transformação social” (Jiménez 

Raya, Lamb & Vieira, 2007: 2). Tal como nos diz Lopéz (1994, p.47) “os alunos devem 

ser os protagonistas ativos no processo de ensino/aprendizagem. Este protagonismo 

pressupõe uma atividade motora (manipulação, de movimento), uma atividade 

participativa (decisão, organização, implicação, valorização) e uma atividade operatória 

(processamento de informação, interiorização, simulação e comparação) ”.  

        Assim, assenta na teoria da autorregulação que é a base da competência de Aprender 

a Aprender, envolvendo a mobilização de estratégias metacognitivas e atitudes socio 

afetivas na realização de tarefas de planificação, monitorização e avaliação do processo 

de aprendizagem enquanto construção do conhecimento. 

 As estratégias metacognitivas/autorreguladoras permitem ao aluno a regulação da 

sua atividade cognitiva através do envolvimento em atividades de planeamento ativo, 

verificação, testagem, monitorização, revisão, seleção de estratégias, análise da sua 

eficácia e juízo acerca do seu desempenho (Jiménez Raya, Lamb & Vieira (2007). Trata-

se de “saber como aprendemos e como aprender” (Martín & Moreno, 2009: 26).  

 Assim sendo, as estratégias pedagógicas desenvolvidas visaram promover o 

esclarecimento de questões relacionadas com o tema a sexualidade e proporcionaram 

debates para estimular o pensamento crítico das crianças e pré-adolescentes.  

É possível trabalhar o tema em questão através de todas as áreas curriculares, por 

isso foram, mais especificamente, trabalhadas as áreas de Estudo do Meio, Língua 

Portuguesa, Expressão Físico-motora, Expressão Plástica, integrando, também, o 

domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

A educação para a sexualidade é mais eficiente se os jovens tiverem a 

possibilidade de explorarem as suas próprias posturas e valores da sociedade que os 
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rodeia, não se limitando a receber informação. Assim, o ponto de partida pretende-se que 

seja o que já é conhecido ou vivenciado pelos alunos. 

O modo como a Educação Sexual é trabalhada pode fazer toda a diferença, pois 

tal como defendem diversos autores especializados, as metodologias ativas e 

participativas são consideradas as mais adequadas por possibilitarem o desenvolvimento 

de saberes e competências complexas, na medida em que tornam o aluno o principal 

agente da sua própria aprendizagem. Alguns exemplos são:  

Brainstorming ou tempestade de ideias – que consiste em registar e discutir as 

diferentes sugestões dos elementos da turma;  

Fichas de trabalho - que são construídas de modo a recolher, explorar e sintetizar a 

informação, podendo no final ser um meio de avaliação; 

Produção de cartazes – que são uma forma de organizar a informação e podem ser 

utilizados para estimular a discussão à volta de um tema; 

Caixa de dúvidas – consiste na recolha prévia e anónima de perguntas sobre o tema; 

Aplicação de questionários – utilizados para fazer o diagnóstico, recolher 

conhecimentos e opiniões existentes, podendo ser também um ponto de partida para a 

partilha de conhecimentos necessários e esclarecimento de dúvidas; 

Exploração de vídeos – podem constituir uma metodologia relevante para o 

desenvolvimento de competências, dependendo da forma como são explorados.  

Jogo – Promove debate entre posições diferentes e permite que a criança experimente, 

invente, descubra e aprenda desenvolvendo a sua inteligência e sensibilidade.A 

importância dos jogos no ensino e na aprendizagem define-se pelo estímulo ao interesse 

do aluno, pois estes desafiam a criança e motivam-na, conduzindo-a a novas descobertas 

e desenvolvendo as suas competências. Para além disso, o jogo é um instrumento 

pedagógico que assume o professor como mediador da aprendizagem da criança.  

 

 

1.4.1 – Investigação-Ação  

 Ao tentar perceber este conceito de investigação-ação encontramos diversas 

definições segundo diferentes autores. Tal como refere Coutinho (2005: 219), trata-se de 

uma expressão ambígua, que se aplica a contextos de investigação tão diferentes que se 

torna quase impossível chegar a uma definição unívoca.   

 Contudo, rapidamente nos apercebemos que se trata sem dúvida da metodologia 

preferencial nas práticas educativas, que apontam para uma forma de investigação na qual 
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os professores reconhecem determinado problema ou aspeto que possa ser aperfeiçoado 

e, futuramente, intervêm no sentido de o aperfeiçoarem. Assim, os professores tornam-se 

investigadores com o objetivo de trazerem uma maior qualidade às suas práticas. Cortesão 

e Stoer (1998; 525) defendem que “ através da metodologia de investigação- ação, o 

professor pode produzir dois tipos de conhecimento científico: um que se baseia no 

professor como investigador e outro que se baseia no desenvolvimento de dispositivos 

pedagógicos (o professor como educador). A formação deste professor, simultaneamente 

investigador e educador, realiza-se através da concretização do que denominamos a 

interface da educação intelectual. O desenvolvimento desta interface torna possível a 

gestão da diversidade pelo professor. Esta diversidade, presente quer na escola, quer na 

sala de aula mais especificamente, pode ser vista como uma fonte de riqueza para o 

aprofundamento da natureza democrática da escola e do sistema educativo”.  

 Por se tratar de um método em que a pesquisa é nitidamente associada à ação, o 

investigador está envolvido no assunto que é alvo da sua investigação. Trata-se, portanto, 

de uma pesquisa não-independente que tem como vantagem tentar ultrapassar a 

deficiência entre a teoria e a prática. O facto de o investigador ser participante pode 

comprometer a separação, que é essencial ao estudo dos dados e da própria situação a 

investigar.  

 

1.4.2- Diagnóstico 

 A observação foi a base para a contextualização e implementação deste projeto de 

intervenção, tendo servido para fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos 

alunos, relativamente ao tema Sexualidade. 

 A principal estratégia para o registo de dados observados foi a utilização de um 

questionário, com o objetivo de reunir os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 

da sexualidade.  

 

1.43- Intervenção/ação   

 Nesta fase, foi desenvolvido um conjunto de estratégias devidamente organizadas, 

permitindo a exploração das diferentes áreas do currículo e valorizando os interesses e as 

necessidades dos alunos. 

Neste sentido, algumas das estratégias que foram aplicadas na implementação do 

projeto de investigação-ação foram as seguintes: 

-Brainstorming/ Debates sobre a sexualidade; 
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- Exploração de obras literárias alusiva ao tema; 

- Exploração de vídeos e outros meios audiovisuais como o gravador de som; 

- Consolidação de conhecimentos através da realização de fichas de trabalho; 

- Incentivar os alunos a comunicar e a afirmar os seus pontos de vista sobre a 

sexualidade; 

- Atividades de expressão plástica;  

- Consolidação de conhecimentos através da construção e realização de um jogo 

de perguntas e respostas.  

 

1.4.4 – Técnicas de recolha e análise de dados 

 

Para poder avaliar a eficácia da implementação deste projeto de intervenção e 

averiguar se os objetivos de investigação foram alcançados, recorremos a um conjunto de 

técnicas de recolha de dados, como se descrevem a seguir, começando pelos registos dos 

dados observados em contexto e utilizando como principal estratégia o diário reflexivo. 

Foram também aplicados questionários e feitos registos fotográficos e audiovisuais. 

 

Observação participante  

 Na metodologia de investigação-ação o melhor instrumento de recolha de dados 

é o recurso à observação, pois através dela é possível conhecer diretamente os fenómenos 

num determinado contexto permitindo a sua melhor compreensão, as pessoas envolvidas 

e as suas interações (AMSF Barbosa, 2012)  

 

Diário Reflexivo 

 O diário reflexivo é uma ferramenta ideal para promover experiências criativas de 

reflexão sobre a ação, capaz de afastar e aproximar um sujeito da sua realidade. O uso de 

registos de reflexão permite obter facilmente atitudes que desenvolvam o crescimento 

pessoal dos envolvidos. 

O recurso a registos na prática pedagógica pode atenuar dificuldades e gerar 

conhecimentos capazes de prever alguns conflitos. 

Dessa forma, o professor que utiliza diários reflexivos tem em mãos um 

interessante instrumento para repensar a importância do seu papel em sala de aula, 

observando de que forma as suas impressões poderão contribuir para o sucesso ou para o 

fracasso da sua prática. 
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Assim, o uso do diário reflexivo pode ser compreendido como o espaço narrativo 

do pensamento do professor, isto é, como documento da expressão e da elaboração de 

seus pensamentos e dilemas (MAN Vieira - 2005). 

O diário reflexivo pode ser entendido como as notas de campo cujo objetivo é 

“registar um pedaço da vida que ali ocorre, procurando estabelecer as ligações entre os 

elementos que interagem nesse contexto” (Máximo-Esteves, p.88).  

 

Questionários  

 Foram utilizados questionários como forma de recolha de informações pessoais e 

individuais dos alunos, permitindo fazer a sua análise qualitativa e quantitativa (Anexos 

I e II). 

 

Registos fotográficos e audiovisuais  

 Ao longo da implementação do projeto recorri à máquina fotográfica e ao 

gravador áudio para registar acontecimentos. Estas estratégias de registo tornaram-se 

acontecimentos sistemáticos, fazendo com que os alunos os encarassem com 

naturalidade.  

 Mediante autorização prévia dos encarregados de educação, foram utilizados os 

dados fotográficos e auditivos recolhidos no trabalho de campo com o objetivo de lembrar 

e estudar detalhes que poderiam ficar esquecidos.  

 

Friedman defende que o jogo oferece uma importante contribuição para o 

desenvolvimento cognitivo, dando acesso a mais informações e tornando mais rico o 

conteúdo do pensamento infantil. Paralelamente, o jogo consolida habilidades já 

dominadas pelas crianças e a prática das mesmas em novas situações.  

Desta forma, quando os jogos educativos são utilizados como recurso pedagógico, 

eles deixam de ter um caráter de brincadeira, pois a sua atenção deve dirigir-se para os 

efeitos e os resultados, dando prioridade à aprendizagem. Aqui a atividade lúdica procura 

interagir com os conteúdos que vão ser trabalhados pelo professor operando, nesse 

contexto, como uma ferramenta que vai tornar o ensino-aprendizagem uma atividade 

prazenteira, facilitando a aprendizagem dos alunos. 
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CAPITULO II – Enquadramento Teórico  
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2.1  – Perspetiva sócio construtivista no ensino-aprendizagem 

 

“Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no 

nível social, e depois, no nível individual; primeiro entre as pessoas (interpsicológica), e 

depois, no interior da criança (intrapsicológica)”  (Vygotsky, 1984, p. 64). 

 Vygotsky (1984) refere a importância da interação social e defende que o 

desenvolvimento do ser humano assenta, fundamentalmente, na interação dialética criada 

entre cada sujeito e o seu contexto social. Assim, o autor defende que a utilização de 

recursos e a presença de mediadores, na figura do mais experiente, constitui uma proposta 

pedagógica partindo da ideia de que o indivíduo constrói o conhecimento na sua interação 

com o meio e no contato com o outro, sendo este de grande importância no processo de 

aprendizagem.  

 

“(...) o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 

capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 

quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados esses processos 

torna-se parte das aquisições do desenvolvimento independente das crianças.” (Vygotsky, 

1984 pg. 101) 

  

 Deste modo, Vygotsky defende que a instrução é importante desde que possibilite 

ao indivíduo transcender os limites da informação recebida, prosseguindo para um novo 

estágio do conhecimento, o que só é possível quando há, por parte do recetor da instrução, 

uma atitude de reconstrução e não apenas de incorporação definitiva e inconteste do que 

lhe fora apresentado. 

  Para Piaget (1977) o ato de conhecer não ocorre por imitação. Pelo contrário, 

conhecer é essencialmente transformar, atribuir novas funções, novas interpretações, 

novas relações, ao que antes era conhecido de outra forma, seguramente, menos objetiva 

e eficiente. Assim, para que ocorra um verdadeiro conhecimento é necessário que os 

limites do real sejam cada vez mais alargados, o que implica a necessidade que o sujeito 

tem de ter acesso a informações provenientes de diversos domínios, o que constitui a 

interdisciplinaridade do conhecimento, que influencia a descentração do pensamento, não 

só em relação a perspetivas que se caracterizam pelo egocentrismo, como também no que 

se refere a ideias socioculturais pautadas por preconceitos ou outras de natureza subjetiva. 
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Piaget (1977) solicita, assim, a interdependência entre o sujeito e o objeto e, 

consequentemente, defende a hipótese de que o conhecimento, por mais elementar que 

seja, implica sempre a ocorrência de quadros logico-matemáticos que se originam na 

coordenação geral das ações. Assim, a construção do conhecimento ocorre, por 

aproximações sucessivas, não sendo a objetividade característica imprescindível do 

conhecimento científico, obtida de forma direta e espontânea, mas antes por 

descentrações cognitivas, ao longo de todo o processo. Piaget defende ainda que a 

principal característica do conhecimento é conseguir uma certa objetividade no sentido 

de que, mediante o emprego de métodos, quer dedutivos quer experimentais, haja acordo 

entre todos os sujeitos sobre um determinado sector do mesmo. 

Já não é de hoje que a criança deixou se ser vista como uma simples espetadora 

dentro de uma sala de aula, pois a sua inteligência não evolui “como um vazio inicial que 

vai enchendo progressivamente por sobreposição de conhecimento” (Santos & Praia, 

1992, p.26). O ensino deixou de ser visto como uma transferência de conhecimentos do 

professor para o aluno para uma complexa construção interativa do conhecimento. 

Segundo Harlen (2006), os alunos constroem as suas próprias ideias, quer através do seu 

próprio pensamento, quer em colaboração com os outros.  

O presente relatório tem como base o projeto realizado em duas turmas distintas, 

de diferentes níveis educativos (1.º e 2.º CEB), ao longo do ano letivo 2013/2014 e assenta 

numa perspetiva de ensino-aprendizagem de cariz sócio construtivista, partindo das 

conceções dos alunos e procurando aproximá-las aos conceitos científicos.  

Esta base construtivista consiste em partir do interesse e dos conhecimentos 

prévios que os alunos possuem para trabalhar determinado conteúdo que se pretende 

ensinar. Desta forma, o aluno deve construir o seu próprio conhecimento.  

 Segundo Coll et al., (2001), no que diz respeito à conceção construtivista da 

aprendizagem e do ensino das ciências, a escola é responsável por tornar “acessíveis aos 

alunos aspetos da cultura fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal, e não apenas 

no âmbito cognitivo” (p.18). 
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2.2 - Educação Sexual 

 A educação sexual é uma forma de prevenção de problemas ligados à saúde sexual 

e reprodutiva dos jovens. Integra um processo contínuo de aprendizagem que compreende 

a construção de conhecimento e o desenvolvimento de atitudes e competências ligadas à 

sexualidade humana, promovendo atitudes e comportamentos corretos e saudáveis.  

 Apesar de haver atualmente muita informação que os jovens podem obter 

facilmente sobre o tema, isso não garante que os mesmo procurem essa informação ou 

até que as suas escolhas sejam as mais adequadas. Assim, a educação sexual pode servir 

como auxílio para a formação dos jovens, contribuindo para que a informação disponível 

acerca da sexualidade seja utilizada da melhor forma. No entanto, para que esta educação 

sexual seja realmente completa, é importante que não se cinja a informação sobre os 

aspetos físicos do ato sexual e que aborde outros aspetos essenciais como os sentimentos 

e os afetos.  

 No âmbito da educação para a saúde, a educação sexual implica, para além disso, 

uma consciencialização do desenvolvimento dos jovens por parte dos agentes educativos 

envolvidos, tais como famílias, escolas comunidades, instituições, autarquias, locais de 

lazer, entre outros.  

 

2.3. - “ À Descoberta da Sexualidade: um trabalho com Crianças de 1.º e 2.º Ciclos 

do Ensino Básico” 

O tema, “Sexualidade” é ainda nos dias de hoje um assunto tabu por se tratar do 

foro íntimo e pessoal. No entanto, de acordo com a literatura, a sexualidade tem vindo a 

tornar-se lentamente numa das áreas chave para a compreensão de diversos fenómenos 

que ocorreram na sociedade e nas transformações que marcaram o século XX.  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a sexualidade tem influência 

sobre sentimentos, comportamentos e interações do ser humano, sendo de grande 

importância para o desenvolvimento do próprio indivíduo, pois evidência o modo como 

cada um se relaciona consigo próprio e com os outros, sendo uma das caraterísticas mais 

determinadas pelo processo de socialização, onde tanto a família como a escola têm um 

papel fundamental e determinante. Segundo a definição da OMS: 

“a sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, 

ternura e intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, movemos, 

tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela 

influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso influência 
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também a nossa saúde física e mental” (OMS, citado por Frade et al, 

2001:16). 

  

Assim, é compreensível que a sexualidade seja construída ao longo da vida e 

mediatizada por tudo o que somos como pessoas, influenciando os nossos pensamentos, 

os nossos afetos, os nossos esquemas mentais e até mesmo os nossos comportamentos, 

envolvendo processos fisiológicos e psicológicos. Vai desde o nascimento do ser humano 

até ao fim da sua vida, sendo influenciada por diversos fatores, variando assim de pessoa 

para pessoa conforme as suas experiências e vivências.  

 A sexualidade e a educação sexual são importantes no desenvolvimento do ser 

humano, tendo em conta que a sexualidade envolve todas as manifestações do indivíduo 

no seu percurso de vida.  

 Contudo, a sexualidade não é um tema fácil de abordar, pois está rodeado de 

crenças, tabus e mitos, o que a torna motivadora mas ao mesmo tempo condicionada.   

 Desta forma, a escola constitui um espaço e um tempo de grande importância, pois 

para além de ser um espaço de grande permanência temporal, proporciona o 

relacionamento, a proximidade e a intimidade entre jovens, contribuindo para a educação 

afetiva e para a construção da personalidade e identidade dos mesmos. Por este motivo é 

importante que a educação sexual na escola aborde junto das crianças e jovens, para além 

dos aspetos biológicos e médicos, as vertentes pessoal e social da sexualidade, auxiliando 

o papel dos pais na educação dos filhos, já que estes revelam muitas vezes alguma 

dificuldade em abordar o tema com os mesmos.  

 

“A escola, como instituição social, para além de um plano privilegiado de 

ensaio de competências, deverá estar empenhada no processo educativo, e 

poderá prestar uma excelente contribuição aos pais através da educação 

sexual, pois a família é um espaço emocional privilegiado para o 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos saudáveis face à 

sexualidade” (GTES, 2007a). 

 

Ainda que de uma forma muito lenta, as atitudes e mentalidades em relação ao 

sexo têm vindo a mudar sucessivamente e a despertar o interesse e a sensibilização da 

sociedade para todas as questões da sexualidade. Assim, a educação sexual pode ser 

compreendida como um processo educativo que auxilia as pessoas a olharem para a 
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sexualidade como um constituinte positivo do seu corpo, das suas vidas e das relações 

que estabelecem com os outros. Tende a ser geralmente assumido que a educação sexual 

deve ser um processo contínuo, fazendo parte do percurso educativo das crianças e jovens, 

tendo em conta as suas necessidades e os estádios de desenvolvimento, não existindo por 

isso uma idade fixa para o seu início (Marques, Vilar & Forreta, 2002). 

Desta forma, a escola tem um papel determinante na educação sexual, de modo a 

promover um desenvolvimento pessoal, social e emocional o mais harmonioso possível. 

  Este projeto pretendeu assim promover atividades desafiantes e inovadoras, sem 

resposta imediata, para que as crianças pudessem pesquisar sobre os seus interesses, as 

suas dúvidas e construir as suas próprias conceções e aprendizagens sobre a temática em 

desenvolvimento, ajudando-as a pesquisar, descobrir, desenvolver conhecimentos, 

atitudes e comportamentos seguros e responsáveis no meio envolvente, ou seja, 

contribuindo para que adquirissem competências pessoais e sociais. “O desenvolvimento 

das competências implica integrar conhecimentos diversificados (disciplinares, 

interdisciplinares e transversais) na resolução de problemas específicos ligados a 

situações pessoal e socialmente significativas, exige também uma intencionalidade 

pedagógica continuada para criar contextos significativos em que os alunos possam 

conscientemente realizar atividades de transferência de conhecimentos.” (Alonso, 2004, 

p.10). Assim, a estratégia mais adequada para construir competências parte de um 

contexto pessoal e social significativo. 

 

2.4 - Sexualidade Infantil  

Para começar, o sexo deve deixar de ser encarado como um segredo, sendo que a 

educação sexual deve começar muito cedo, pois tudo começa quando as crianças brincam 

pela primeira vez com os seus genitais e mais tarde quando questionam sobre o porquê 

de o pai ter um pénis e a mãe ter uma vulva. Logo aqui o diálogo deve ser aberto, 

transmitindo a ideia de que o assunto não deve ser tabu e de que não há qualquer problema 

em falar sobre o assunto, possibilitando à criança a oportunidade de colocar qualquer 

dúvida que lhe possa surgir.  

É importante que a criança se familiarize com o assunto desde cedo para que este 

não se torne um assunto tabu, pois a criança não escapará à puberdade em que passará de 

criança a adulto, onde tudo se transforma.  
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2.5 – O despertar da sexualidade  

O despertar da sexualidade é uma etapa da vida do adolescente onde a infância é 

abandonada com o amadurecer e a descoberta de novos interesses e emoções. Tudo 

começa com a preocupação com a sua aparência e com o questionamento da sua 

capacidade de sedução, sentindo paralelamente atrações físicas. Os pensamentos do 

adolescente tornam-se eróticos, pelo que começa, desta forma, a viver as primeiras 

histórias românticas. Contudo, o outro sexo representa o desconhecido, o que causa 

insegurança e medo.  

Com o início da puberdade é fundamental que a criança seja conhecedora das 

alterações pelas quais vai passar. Assim, os pais têm nesta fase um papel importante, pois 

continuam a ser na maioria das vezes os interlocutores privilegiados em matéria de 

educação sexual. Contudo, pode ser embaraçoso para pais e filhos, sendo importante 

conhecer o melhor momento para abordar a sexualidade. Assim, a adolescência é marcada 

pelas descobertas no campo da sexualidade. Desta forma, é essencial que o adolescente 

tenha plena consciência de que o sexo faz parte do ser humano e envolve muito mais para 

além do contato físico com outra pessoa. Torna-se assim essencial falar com os 

adolescentes sobre sexo para que eles desenvolvam atitudes saudáveis e tenham 

comportamentos responsáveis. 

É importante que o adolescente conheça as possíveis consequências de ser 

sexualmente ativo. Contudo, falar sobre sexo pode ser constrangedor tanto para pais como 

para filhos, daí a importância de quebrar as barreiras e tornar a relação entre ambos mais 

próxima desde cedo.  

 

 

2.6 – Sexualidade – Quadro legal e normativo existente em Portugal  

Em Portugal, a implantação da educação sexual nas escolas tem originado um 

grande debate. Em 2005 foi constituído o Grupo de Trabalho para a Educação Sexual 

(GTES) e educação para a saúde em meio escolar, o qual determinou que a educação 

sexual seria abordada no âmbito de um programa de promoção para a saúde, onde os 

assuntos a abordar seriam o entendimento da sexualidade como uma das componentes 

mais sensíveis da pessoa, a maternidade na adolescência e a interrupção voluntária da 

gravidez, bem como o uso de métodos contracetivos. 

A Educação Sexual nas escolas contribui não só para a formação pessoal e social 

dos indivíduos, como também para a promoção da saúde sexual e reprodutiva. Assim, a 
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mesma tem sido destacada pelo Estado português em matéria legislativa, assumindo uma 

grande relevância particular na esfera educacional, ao constituir uma vertente do processo 

global de educação, tornando-se necessário proceder ao seu enquadramento legal e 

normativo de modo a analisar a sua aplicabilidade em contexto escolar. 

De entre a legislação publicada destacamos:  

A Lei n.º 3/84, de 24 de Março, considerada como o primeiro documento legal 

publicado neste âmbito.  

No artigo 1.º, esta Lei define o papel do Estado português nesta matéria: “O Estado 

garante o direito à Educação Sexual como componente do direito fundamental à 

educação.” 

E o artigo 2.º, especificando este papel, afirma que:  

“1. O dever fundamental de proteger a família e o desempenho da incumbência de 

cooperar com os pais na educação dos filhos cometem ao Estado a garantia da 

Educação Sexual dos jovens através da escola, das organizações sanitárias e dos meios 

de comunicação social.  

2. Os programas escolares incluirão, de acordo com os diferentes níveis de ensino, 

conhecimentos científicos sobre anatomia, fisiologia, genética e sexualidade humanas, 

devendo contribuir para a superação das discriminações em razão do sexo e da divisão 

tradicional de funções entre homem e mulher.  

3. Será dispensada particular atenção à formação inicial e permanente dos docentes, 

por forma a dotá-los do conhecimento e da compreensão da problemática da Educação 

Sexual, em particular no que diz respeito aos jovens.  

4. Serão ainda criadas também condições adequadas de apoio aos pais no que diz 

respeito à Educação Sexual dos filhos.” 

 (Lei n.º 3/84, de 24 de Março, pp.981-982) 

 

 

Em 1986 foi aprovada a Lei n.º 46/86,de 14 de Outubro - Lei de Bases do Sistema 

Educativo (LBSE).  

 No n.º 2 do seu artigo 47.º, consta a Educação Sexual integrada numa nova área 

educativa, definida como área transversal – a Formação Pessoal e Social.  

“A Formação Pessoal e Social, pode ter como componentes a educação ecológica, a 

educação do consumidor, a educação familiar, a Educação Sexual, a prevenção de 
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acidentes, a educação para a saúde, a educação para a participação nas instituições, 

serviços cívicos e outros no mesmo âmbito.”  

(Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, pp. 48) 

 

Desta forma, a LBSE veio conceder ao sistema Educativo, responsabilidades na 

esfera educativa para a abordagem de temas relacionados com a Educação Sexual.  

 No entanto, as mudanças educativas na última década do século XX traduziram-

se essencialmente no n.º 2 do artigo 47.º da LBSE:  

“Na integração de alguns temas ligados à reprodução humana nos currículos de 

algumas disciplinas, com particular ênfase na Biologia e Ciências Naturais, mas 

unicamente nos aspetos anátomo-fisiológicos da reprodução humana, métodos 

contracetivos e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja de aspetos 

biológicos e médicos da vertente reprodutiva da sexualidade;  

Na criação da nova disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social, cujos programas 

foram sendo elaborados pelo Ministério da Educação, e que abarcam todas as 

componentes descritas na LBSE incluindo a Educação Sexual, mas cujo desenvolvimento 

tem sido lento, apenas existindo num conjunto minoritário de estabelecimentos de ensino;  

Na possibilidade de este tema ser incluído noutra nova área curricular criada – 

a Área Escola.” 

(MINISTÉRIO E. M.S., 2000, p.19) 

 

Relativamente à promoção da Educação Sexual em Meio Escolar, o Decreto-Lei 

n.º 259/2000, que regulamenta a Lei n.º 120/99, refere no Artigo1.º :“1 – A organização 

curricular dos ensinos básico e secundário contempla obrigatoriamente a abordagem da 

promoção da saúde sexual e da sexualidade humana, quer numa perspetiva 

interdisciplinar, quer integrada em disciplinas curriculares cujos programas incluem a 

temática. 

2 – O projeto educativo de cada escola (…) deve integrar estratégias de promoção da 

saúde sexual, tanto no desenvolvimento do currículo, como na organização de 

actividades de enriquecimento curricular, favorecendo a articulação escola - família, 

fomentar a participação da comunidade escolar e dinamizar parcerias com entidades 

externas à escola, nomeadamente com o centro de saúde da respetiva área, de acordo 

com o disposto no n.º4 do artigo 2.º da Lei n.º 120/99, de 11 de Agosto.  
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3 – O plano de trabalho de turma, (…) deve ser harmonizado com os objetivos do Projeto 

educativo de escola e compreender uma abordagem interdisciplinar da promoção da 

saúde sexual, por forma a garantir uma intervenção educativa integrada.”  

(Decreto-Lei n.º 259/2000, de 17 de Outubro, p.5784) 

 

A Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto, Estabelece o regime de aplicação da educação sexual 

em meio escolar (JusNet 1648/2009) 

  No artigo 1.º, a presente lei estabelece em 1º lugar que a aplicação da educação 

sexual nos estabelecimentos do ensino básico e do ensino secundário e em 2º lugar 

descreve que a lei aplica-se a todos os estabelecimentos da rede pública, bem como aos 

estabelecimentos da rede privada e cooperativa com contrato de associação, de todo o 

território nacional. 

 Constituem finalidades da educação sexual: 

a) A valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas no desenvolvimento 

individual, respeitando o pluralismo das conceções existentes na sociedade portuguesa; 

b) O desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e 

seguras no campo da sexualidade; 

c) A melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens; 

d) A redução de consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, tais como 

a gravidez não desejada e as infeções sexualmente transmissíveis; 

e) A capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de abuso sexuais; 

f) O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais; 

g) A valorização de uma sexualidade responsável e informada; 

h) A promoção da igualdade entre os sexos; 

i) O reconhecimento da importância de participação no processo educativo de 

encarregados de educação, alunos, professores e técnicos de saúde; 

j) A compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos; 

l) A eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em 

função do sexo ou orientação sexual. 

(Decreto-Lei n.º º 60/2009, de 6 de Agosto, p. 5097) 
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2.7 – Educar para uma Sexualidade Saudável e Feliz  

 “Educar e partilhar a informação adequada sobre a sexualidade é o alicerce para 

os adolescentes fazerem escolhas mais seguras em relação ao seu comportamento 

sexual” (Matos et al., 2003) 

 Tanto os pais como os professores e os pares são fundamentais na vida dos 

adolescentes, por isso é importante que acompanhem a vida do adolescente a nível do 

envolvimento em comportamentos sexuais.  

 Alguns estudos afirmam que muitos pais precisam de ajuda quando se trata de 

falar sobre sexualidade, pois não sabem o que dizer e admitem até não ter muitos 

conhecimentos teóricos sobre o assunto (Eisenberg, Bearinger, Swain & Resnik, 2004). 

 Relativamente aos pares, tal como os estudos (Kirby, 2001) afirmam, são eles que 

determinam as escolhas dos adolescentes no que concerne ao comportamento sexual, à 

utilização de métodos contracetivos e de proteção contra doenças sexualmente 

transmissíveis.  

 No que toca à influência da escola, alguns estudos revelam que a maior parte dos 

professores não têm prática em educação sexual, apesar de considerarem que têm atitudes 

e conhecimentos favoráveis à mesma. Contudo, apenas uma percentagem inferior a um 

terço dos professores menciona ter intenção de se envolver na educação sexual no futuro 

(Reis, 2003; Ramiro, & Matos, 2008). 

 Posto isto, é visível a necessidade de criar condições para uma maior implicação 

das famílias na educação e na relação com a escola, bem como para que os pares tenham 

mais informação e comportamentos preventivos, do mesmo modo que é importante que 

os professores aumentem o seu leque de competências.  

 Assim é perfeitamente compreensível a necessidade de realização de cursos de 

sensibilização para pais e de formação para professores, de modo a ajudar a aumentar o 

campo de intervenção para consequentemente levar à mudança. 
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CAPITULO III – Desenvolvimento e Avaliação da intervenção  
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3 - Introdução 

No presente capítulo, a descrição e a avaliação da intervenção serão apresentadas por 

ordem de realização, ou seja, em primeiro lugar a intervenção realizada no 1.º CEB e a 

seguir, a realizada no 2.º CEB.  

 A apresentação da intervenção pedagógica será feita em função das atividades 

desenvolvidas, indicando-se para cada uma delas uma breve descrição e a correspondente 

análise e apresentação de resultados.  

 Os dados resultantes das fichas de trabalho foram analisados e apresentam-se em 

percentagens, uma vez que se tratam de dados individuais dos alunos. Os dados 

provenientes dos contributos orais foram recolhidos através da realização de diários de 

aula que a estagiária elaborava no final de cada aula. Na organização dos resultados 

optou-se pela utilização de quadros e figuras de modo a facilitar a sua leitura e 

interpretação.  

 Deste modo, apresentam-se de seguida os resultados obtidos em função das 

atividades desenvolvidas.  

 

3.1- Descrição geral das atividades desenvolvidas no projeto de intervenção na 

turma do 1.º CEB 

 A componente do projeto de intervenção desenvolvido com a turma de 1.º CEB 

prolongou-se por quatro aulas, como a seguir se descrevem 

 

1.ª Aula 

Para desenvolver um trabalho coerente, antes de iniciar as atividades, foi feita uma 

recolha de informação acerca das ideias prévias que os alunos possuíam sobre o tema, 

através de um questionário (Adaptado de Ferdinando Bombelli- Maria Teresa Cattaneo) 

(Anexo I e II). Este questionário serviu de apoio para iniciar as atividades, numa primeira 

intervenção de 2 horas, com um brainstorming simples de cerca de 15 minutos, onde as 

crianças puderam partilhar com toda a turma as suas ideias e dúvidas. Após 15 minutos 

de discussão com as crianças iniciou-se a introdução do tema com a leitura e exploração 

das atividades do livro “A minha sexualidade até aos 6 anos” (Jocelyne Robert, 2006). 

No final da aula foi transmitida a informação às crianças de que estaria presente na sala, 

nas semanas seguintes, uma caixa onde poderiam colocar dúvidas que quisessem que 
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fossem esclarecidas, podendo fazê-lo em anonimato ou não (como preferissem). No final 

da aula também foi pedido às crianças que levassem um pequeno questionário para 

preencher em casa com a ajuda dos pais, estimulando-se assim a participação ativa dos 

pais / encarregados de educação no processo de ensino/aprendizagem das crianças. 

 

2.ª Aula  

Na segunda intervenção, que durou 3 horas, iniciou-se com uma breve partilha de 

conhecimentos resultantes da pesquisa feita em casa com o auxílio dos pais, onde as 

crianças tiveram a liberdade de partilhar com a turma a informação que acharam 

relevante. Prosseguimos a aula com uma atividade de altura onde as crianças puderam 

formular previsões quanto ao aluno mais alto e quanto ao mais baixo, familiarizando-se 

com os instrumentos de medida utilizados (fita métrica), confirmando se as suas previsões 

estavam corretas ou não e registando todos os dados obtidos. Após a constatação dos 

pesos e alturas de cada criança, seguimos com a elaboração em grande grupo de dois 

gráficos de barras representativos da altura e do peso das crianças da turma, tendo sido 

escolhidas duas crianças para irem ao quadro desenhar o gráfico com a ajuda de toda a 

turma. No final da construção dos gráficos, promoveu-se uma discussão para comparar a 

informação que as crianças trouxeram de casa sobre altura e peso com as informações 

obtidas nos gráficos de barras, chamando assim a atenção para o crescimento e para as 

mudanças que as crianças já passaram ao longo dos seus 8 a 10 anos de vida. 

Prosseguimos a aula com a leitura e exploração das atividades do livro “A minha 

sexualidade dos 6 aos 9 anos”, onde as crianças leram o livro projetado na tela e foram 

realizando as atividades aí sugeridas. 

 

3.ª Aula  

 Numa terceira intervenção, de 2 horas, iniciou-se a aula pedindo às crianças que 

discutissem em pares as questões sobre o assunto que vínhamos a trabalhar e o que lhes 

passava pela cabeça naquele momento, pedindo-lhes ainda que escrevessem numa folha 

o que já sabiam sobre o tema, o que não tinham a certeza e o que gostariam de saber. 

Seguiu-se a visualização de uns vídeos informativos, retirados do youtube (Hiperligação 

I). Depois de verem os vídeos foi pedido às crianças: que refletissem e assinalassem na 

lista que fizeram as coisas que foram mencionadas no vídeo; que escrevessem se o vídeo 

tinha contribuído para esclarecer tudo o que não tinham a certeza ou queriam saber; e que 
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dissessem se o vídeo tinha levantado alguma questão que não estava na sua lista. Para 

terminar, realizaram uma atividade denominada “Guerra do Sexos”, onde as crianças 

foram divididas em dois grupos (raparigas e rapazes) e cada grupo teve de utilizar recortes 

de revistas para caraterizar o sexo oposto, colando numa cartolina aquilo que encontraram 

que melhor se adequava. No final desta aula foi pedido às crianças que juntassem em casa 

materiais recicláveis para trazer para a aula seguinte para a construção de um jogo “Party 

& Co infantil” adaptado ao tema “À Descoberta da Sexualidade”. 

 

4.ª Aula 

 Na quarta e última intervenção, iniciou-se com uma sessão de resposta às 

perguntas anónimas deixadas na caixa ao longo das semanas e construiu-se o jogo 

utilizando os materiais recicláveis que as crianças trouxeram de casa. Após a finalização 

da construção do jogo, procedeu-se à sua primeira utilização pela turma. Nos últimos 15 

minutos da aula foi pedido às crianças que fizessem uma reflexão por escrito sobre aquilo 

que aprenderam e sobre o que os marcou mais. 

  

3.2. – Resultados da intervenção  

3.2.1. Resultados da 1.ª aula 

 Para aceder às ideias prévias que os alunos possuíam sobre o tema utilizou-se um 

questionário adaptado Ferdinando Bombelli  - Maria Teresa Caetano (Anexo I e II) . Com 

esta atividade foi possível diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos, adquirindo 

alguns dados relativamente à consciência dos mesmos logo no início do projeto. 

O questionário foi aplicado a 23 alunos da turma 3.º 8 da escola do 1.º ciclo do Bairro 

da Misericórdia, sendo 10 do sexo masculino e 13 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 8 e os 9 anos.  

A figura 1 ilustra a percentagem de respostas obtidas para a pergunta “O que te 

distingue do sexo oposto?”. Foi possível verificar que a caraterística que os alunos mais 

referiram distinguir o sexo feminino do sexo masculino foi o cabelo, observando-se que 

todas as raparigas indicaram essa caraterística e 80% dos rapazes também. As 

caraterísticas mais referidas depois do cabelo, foram os órgãos genitais e o vestuário, onde 

76,9% das raparigas referiram os órgãos genitais como uma das caraterísticas que as 

distingue dos rapazes e 76,9% dos rapazes referiu o vestuário como caraterística que os 

distingue das raparigas.  
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          Figura 1: Percentagens das respostas à pergunta nº1 do questionário de diagnóstico 

Com a pergunta “O que sentes quando vês duas pessoas de sexo diferente que 

trocam carícias entre si” foi possível constatar o que os alunos sentem quando se deparam 

com um casal de namorados. Assim podemos constatar que 40% dos rapazes sentem nojo 

e 38,4% das raparigas sentem-se envergonhadas. Para além de nojo e vergonha, os alunos 

apontaram ainda sentimentos de desgosto e de gosto e ainda de ciúme. Contudo, 30% dos 

rapazes e 31% das raparigas não respondeu ao que era pedido.  

 

        Figura 2: Percentagens das respostas à pergunta nº2 do questionário de diagnóstico 
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 À pergunta nº3, “Como imaginas o momento da conceção do bebé?”, os rapazes 

foram unânimes dando todos respostas idênticas, sendo que uns referiram que o homem 

e a mulher tem que fazer sexo e depois o espermatozoide encontra-se com o óvulo e 

forma-se o bebé. Outros referiram apenas que o espermatozoide se encontra com o óvulo 

e forma-se o bebé e outros referiram apenas que o homem e a mulher têm que fazer sexo. 

Já as raparigas, à exceção de três, referiram todas que o espermatozoide do homem 

encontra o óvulo da mulher e forma-se o bebé. Uma das três raparigas que não 

responderam da mesma maneira referiu apenas que para nascer um bebé a mãe e o pai 

têm de trocar muito amor e muitas carícias. Outra referiu que o homem e a mulher dão 

beijinhos e depois o espermatozoide e o óvulo junta-se e formam o bebé. Uma terceira 

rapariga respondeu de uma forma curiosa, o que me levou a questioná-la sobre a resposta. 

A aluna respondeu a esta questão defendendo que os bebés nascem de sementes e as 

sementes vêm do céu. Questionando a aluna sobre o porquê de pensar que é assim que se 

dá a conceção do bebé, a aluna respondeu que foi a sua mãe que lhe disse. Nesta situação 

podemos constatar que nesta família o tema sexualidade ainda se trata de um tabu.  

 À pergunta n.º 4, “Como imaginas o momento do nascimento do bebé”, todas as 

raparigas (à exceção de uma) responderam que a mãe vai para o hospital e o bebé nasce 

pela vagina ou de cesariana, fazendo um corte horizontal na barriga da mãe. No entanto, 

algumas acrescentaram que a mãe sofria, pois tinha dores e outras também fizeram 

referência ao facto de os bebés nascerem cheios de sangue e a chorar. Apenas uma 

rapariga, devido à forma como interpreta acontecimentos de casos na família, referiu que 

o bebé passa 9 meses na barriga da mãe e depois sai pela vagina, mas se não conseguir 

nascer de cabeça tem que se fazer um aborto e algumas mães morrem a dar à luz. Nos 

rapazes, as respostas foram idênticas traduzindo que eles pareciam compreender bem o 

facto de o bebé poder nascer de duas maneiras distintas, referindo que o bebé ou saía pela 

vagina ou pela barriga fazendo uma cesariana. Alguns referiram ainda alguns aspetos 

como o fato de o bebé chorar quando nasce, o de vir cheio de sangue e até o de ser 

necessário cortar o cordão umbilical.  

 Para analisar a pergunta n.º 5 dividimo-la em três componentes:  

- Para a parte da pergunta “costumas conversar sobre este assunto com as tuas amigas e 

familiares?” verificámos que 50% das raparigas e dos rapazes responderam que sim, 

enquanto outros 50% das raparigas e dos rapazes responderam que não justificando que 

não gostam, que não têm idade e têm vergonha.  
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- À pergunta “Com quem costumas conversar?” os rapazes responderam que falavam na 

rua, em casa e na escola e com os amigos. As raparigas responderam que falavam com os 

pais, familiares e amigos, assim como na escola com a professora.  

- Para a pergunta “dá um exemplo de algo recente” os rapazes não referiram nada e as 

raparigas indicaram falar sobre o nascimento dos bebés e sobre como os pais fazem para 

ter um bebé.  

 Na pergunta n.º 6 os alunos enumeraram situações ou coisas que não conseguiam 

compreender bem e que gostavam que fossem explicadas. Assim, obtivemos as seguintes 

questões:  

 

                 Tabela 1. Situações indicadas pelos alunos que gostavam que fossem explicadas  
 

Enumera situações que gostavas que fossem explicadas: 
As raparigas: 

 Como se forma um bebé? 
 O que é sexualidade? 
 Porque é que os bebés nascem pela barriga da mãe? 
 Quando é que o bebé nasce? 
 Como nasce um bebé? 
 Como é que o espermatozoide entra na mulher? 
 Como se faz uma cesariana  

Os Rapazes:  
 Como nasce um bebé? 
 Como se forma um bebé? 
 Como é a vagina?  
 Porque é que o bebé e a mãe ficam no hospital?  
 

  

Através da pergunta nº6, foi possível apurar quais as dúvidas principais dos alunos 

e verificar que, no geral, se interessam essencialmente pela conceção e nascimento do 

bebé, sendo que a maioria dos rapazes e raparigas questionou sobre como se forma um 

bebé e como nasce um bebé.  

 Por fim, foram dadas três imagens para os alunos comentarem o que viam, sendo 

a primeira imagem das raparigas diferente da primeira imagem dos rapazes.   

Imagem das raparigas:  
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                    Fig.4 – Desenvolvimento dos seios (Fonte: Bombelli & Cattaneo, 1999) 

 

 Nos comentários feitos pelas raparigas a esta figura 1 foi percetível que as mesmas 

compreendiam a evolução dos seios e descreviam mesmo atribuindo idades ou fases de 

crescimento a cada fase de evolução dos seios.  

Imagem dos rapazes:  

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig.5 - Variações dos órgãos genitais externos (Fonte: Bombelli & Cattaneo, 1999) 

 Nos comentários feitos pelos rapazes a esta figura 1 tornou-se percetível que os 

mesmos compreendiam a evolução dos órgãos genitais externos desde criança até ao 

estado adulto. Estes descreveram mesmo atribuindo idades ou fases de crescimento a cada 

etapa de evolução dos órgãos.  

 

Imagens comuns:  

 

 

 

 

 

 

                  Fig.6 – Etapas do desenvolvimento masculino/feminino (Fonte: Bombelli & Cattaneo, 1999) 
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 Nos comentários a esta imagem, tanto raparigas como rapazes partilharam a 

mesma ideia de que está presente aqui uma evolução do ser humano. Assim como nos é 

possível verificar na seguinte transcrição:  

 
F.: “Primeiro somos bebés depois crianças, depois adolescentes e depois adultos” (M, 8 anos)  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig.7 - Desenvolvimento embrio-fetal (Fonte: Bombelli & Cattaneo, 1999) 

 Também nesta imagem os comentários quer das raparigas quer dos rapazes foram 

comuns. Assim, qualquer aluno descreveu a imagem como a evolução de um bebé dentro 

da barriga da mãe, demonstrando conhecimento prévio sobre o assunto.  

 

Reflexão acerca dos resultados do questionário  

 Da análise deste questionário salta à primeira vista a diferença entre as raparigas 

e os rapazes na abordagem ao problema.  

 Frente à primeira pergunta (o que distingue as raparigas dos rapazes) a maioria 

dos alunos indicou, entre outras características físicas e com termos apropriados, os 

órgãos sexuais, demonstrando algum conhecimento.  

 As respostas à segunda pergunta (sinais de afeto trocados entre pessoas de sexo 

diferente) revelou na maioria das raparigas o sentimento de vergonha e na maioria dos 

rapazes um sentimento de nojo.  

 A terceira pergunta, sendo a mais difícil até de compreensão por parte dos alunos, 

foi respondida quase em unanimidade por parte dos rapazes, sendo que a maioria referiu 

o que o homem e a mulher têm de fazer sexo e depois o espermatozoide encontra-se com 

o óvulo e forma-se o bebé. Já as raparigas referiram apenas que o espermatozoide se 

encontra com o óvulo, mas demonstraram não entender muito bem o que é preciso para 

que isso aconteça. Outras ainda revelaram saber que é necessário algo mais que o 

espermatozoide e o óvulo e indicaram para isso a troca de amor e carícias por parte do 

homem e da mulher. Contudo, uma das raparigas deixou-me perplexa com a sua resposta, 
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pois parecia nunca ter falado do assunto antes e nem sequer saber da existência dos 

espermatozoides e do óvulo, ao afirmar que os bebés nasciam de sementes e as sementes 

vinham do céu.  

 Na quinta pergunta (Costumam conversar sobre estes assuntos?) metade das 

raparigas e rapazes revelou falar destes assuntos e a outra metade revelou não falar dos 

mesmos, demostrando assim que o sexo, para metade da turma, é tabu, pois justificam 

que não gostam de falar, que não têm idade e têm vergonha em tocar neste assunto. Trata-

se em suma de um comportamento intrínseco à sua natureza e a uma educação 

conservadora. 

 As respostas à sexta pergunta demonstraram que tanto as raparigas como os 

rapazes têm interrogações às quais não sabem dar resposta e que dizem respeito sobretudo 

à gestação. Contudo, foram as raparigas que colocaram mais questões, podendo entender-

se que os rapazes se querem fazer de entendidos na matéria e por isso não colocam tantas 

questões.  

 Relativamente aos comentários às imagens, os mesmos revelaram-se corretos nos 

dois grupos.  

 Este questionário inicial foi importante na medida em que permitiu perceber o 

nível de conhecimento da turma sobre a sexualidade, fornecendo um ponto de partida 

para enfrentar discussões e problemas que pudessem surgir no decorrer do projeto.  

 Ainda numa fase de diagnóstico realizamos a primeira atividade, onde achamos 

pertinente motivar os alunos a exporem as suas ideias prévias acerca do tema, por isso 

iniciamos a intervenção com um breve brainstorming que teve como apoio o questionário 

referido no parágrafo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig.8 – Brainstorming 
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 Durante o brainstorming as crianças partilharam com a turma as suas ideias e 

dúvidas e demonstraram conhecer muitos termos relacionados. O seguinte excerto da 

troca de ideias demonstra esta noção: 

Estagiária: “Muito bem Maria, e como se chama a fase avançada do embrião onde já 

são visíveis as mãos os pés e outros órgãos?” 

R: “Recém-nascido!” (M, 8 anos) 

F: “Feto!” (M, 8 anos) 

Estagiária: “Como se chama o sítio onde se instala o óvulo fecundado e onde o bebé 

vai crescer durante 9 meses?” 

P: “Barriga” (M, 8 anos) 

M: “Placenta” (F, 8 anos) 

L: “Útero!” (M, 8 anos)  

Estagiária: “O que acontece quando um homem e uma mulher fazem amor ou têm 

relações sexuais?”  

J: “Os Espermatozoides correm à procura do óvulo! ” (M, 8 anos) 

M: “ Os espermatozoides procuram o óvulo mas só um é que entra” (F, 8 anos) 

Estagiária: “E de onde vem os óvulos?” 

P: “Do útero!” (M, 8 anos) 

R: “Dos ovários” (M, 8 anos) 

 

Após 15 minutos de discussão, já numa fase de intervenção, deu-se início à introdução 

do tema com a leitura e exploração das atividades do livro “A minha sexualidade até aos 

6 anos”. Ao longo da leitura e exploração do livro as crianças demonstraram interesse em 

ler e interpretar as imagens.  

 

 

 

 

 

Fig.9 – Capa do Livro “ A minha                                                    

sexualidade até aos 6 anos”    

 

O seguinte excerto demonstra o interesse dos alunos em participar: 

Estagiária: “Olhando para as imagens, qual será o título deste livro?” 
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R: “Sexualidade” (M, 8 anos) 

B: “Amizade” (F, 8 anos) 

M: “O nosso corpo” (M, 8 anos) 

M: “Amor” (F, 8 anos) 

No final da aula foi transmitida a informação às crianças de que estaria presente 

na sala, nas semanas seguintes, uma caixa onde poderiam colocar dúvidas que quisessem 

ver esclarecidas, podendo fazê-lo em anonimato ou não. 

   

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.10 – Caixa das dúvidas 

 

 No final desta aula também foi pedido às crianças que levassem, para além de um 

pequeno questionário sobre dados pessoais de cada aluno, algumas atividades sugeridas 

pelo livro para preencherem em casa com a ajuda dos pais, estimulando a participação 

ativa dos pais no processo de ensino/aprendizagem das crianças. 

 

 

Reflexão acerca dos resultados 

 Na orientação do brainstorming foi perfeitamente percetível que as crianças já 

tinham algumas noções sobre o tema, essencialmente acerca da formação do bebé.  

Aqui foi também visível uma maior atenção pelos aspetos anatómicos particulares 

da parte dos rapazes, e um envolvimento mais emocional da parte das raparigas.  

 Face à pergunta “O que que vos lembra a palavra sexualidade?” os alunos 

indicaram, com termos apropriados, os órgãos sexuais, demonstrando algum 

conhecimento de termos. Outros insistiram na palavra “Sexo”, embora não esclarecessem 

o seu significado quando questionados.  

 Para desenvolver o brainstorming foi necessário lançar algumas pistas a 

desenvolver. No entanto os alunos demonstraram-se bastante atentos e participativos, 
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acabando por concretizar um brainstorming bastante elaborado. Contudo, os rapazes 

mostram-se mais participativos, podendo entender-se que os rapazes se querem fazer de 

entendidos na matéria.  

Este brainstorming inicial foi importante na medida em que permitiu perceber a noção 

que as crianças tinham sobre a sexualidade.   

Na leitura e exploração das atividades do livro “A minha sexualidade até aos 6 anos” 

as crianças demonstraram interesse em ler e interpretar as imagens, querendo participar 

todos ao mesmo tempo. Foi notório nesta fase que as crianças se encontravam fascinadas 

pela descoberta das diferenças entre os sexos. Este livro convida as crianças a brincarem 

e conhecerem o seu próprio desenvolvimento sexual, propondo algumas atividades 

divertidas para acompanhar esta descoberta. Assim, procedemos à escolha de algumas 

atividades do livro para que as crianças as pudessem levar para casa e, juntamente com 

os pais, construíssem o seu próprio conhecimento.   

Na fase final da intervenção, quando foi apresentada a caixa das dúvidas as 

crianças mostraram-se bastante interessadas e começaram nesse momento a colocar as 

suas dúvidas na caixa. 

Para casa as crianças levaram algumas atividades sugeridas pelo livro, que nos 

permitiram compreender se as crianças absorveram alguma informação desta intervenção 

realizada ou não, fornecendo um ponto de partida para enfrentar discussões, problemas e 

desenvolver as próximas atividades do projeto.   

 

 

 

 

Análise das atividades    

  

Relativamente à primeira questão, figura 11, todas as crianças perceberam perfeitamente 

que o erro a corrigir era nos órgãos sexuais e indicaram a troca que fariam com duas setas, 

tal como nos mostra a figura 11.  
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Figura 11 – Representação da resposta à primeira questão 

 

 A segunda questão consistia em desenhar o seu próprio corpo. Assim, 

relativamente aos estereótipos masculinos e perante a análise de dados, todos os rapazes 

se representaram com as categorias “cabelo curto” e “pénis”, tal como podemos observar 

na figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 12 – Representação das categorias “cabelo curto” e “Pénis” 
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Relativamente aos estereótipos femininos, estabeleceram-se as categorias “cabelo 

comprido”, “peito” e “vulva”, tal como podemos constatar na figura 13. Deste modo e 

perante a análise de dados, todas as raparigas representaram o seu corpo com estas três 

categorias, à exceção de uma menina de 8 anos que não desenhou a vulva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 13 – representação das categorias “cabelo comprido”, “peito” e “vulva” 

 

Na terceira questão, foi notório que todas as crianças, sem exceção, conseguiram 

distinguir toques bons e toques maus, fazendo uma cruz nos toques maus e um círculo 

nos toques bons, tal como podemos ver na figura 14.  
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          Figura 14 – Representação das respostas à terceira questão 

 

 Para analisar os dados relativos à quinta questão “Desenha uma carícia que 

gostes”, procedeu-se à criação de cinco categorias que representassem as carícias que as 

crianças desenharam. As categorias criadas foram: “mãos dadas” (figura 19), “mimos” 

(figura 22), “abraço” (figura 21) e “massagem” (figura 20). Desta forma, verificou-se que 

50% dos rapazes não responderam ao que era pedido, desenhando por exemplo um 

menino a jogar à bola ou um menino sozinho, tal como é visível nas figuras 15 e 16. 

Relativamente às raparigas, 23% não responderam ao que era pedido, desenhando por 

exemplo duas meninas ou uma menina no cinema, tal como podemos ver nas figuras 17 

e 18. 
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Figura 15 – representação de um menino a jogar à bola     Figura 16 – representação de um menino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – representação de duas meninas    Figura 18 – representação de uma menina no cinema  
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Figura 19 – representação da categoria “dar as mãos”    Figura 20 – representação da categoria “massagem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Representação da categoria “Abraço”      Figura 22 – Representação da categoria “mimos” 

  

 

Contudo, a carícia mais indicada pelas crianças foi o ato de dar as mãos (figura 

19), o que poderá significar o ato de passear de mãos dadas com um amigo ou namorado, 

tendo sido desenhado por 46% das raparigas e 25% dos rapazes. Dos rapazes, 12,5 % 

indicaram a massagem como uma carícia que gostam e 12,5% indicaram o abraço. 

Relativamente às raparigas, para além das 46% que desenharam as mãos dadas, 15% 

indicaram os mimos e 15,2% desenharam o abraço. 
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Figura 23 – Representação das categorias dos desenhos das raparigas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Representação das categorias dos desenhos dos rapazes 

 

 Perante a sexta questão, onde os alunos eram chamados a ter atenção a toques 

bons e toques maus, todos conseguiram identificar corretamente cada um deles, como é 

visível na figura 25.  
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               Figura 25 – Representação das respostas à sexta questão 

 Na análise dos desenhos da sétima questão, estabeleceram-se as categorias: 

“Mulher grávida e embrião” (figura 26), “Mulher grávida e feto” (figura 27), “Embrião” 

(figura 28) e “Feto” (figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Representação da categoria “Mulher 
grávida e embrião” 

Figura 27 – Representação da categoria “Mulher 
grávida e feto” 

 

 

  



47 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Representação da categoria “Embrião”                Figura 29 – Representação da categoria “Feto”  

 

 Tal como podemos observar no gráfico da figura 30, 15,38% das raparigas 

desenharam uma mulher grávida e o embrião; 38,46% desenharam uma mulher grávida 

e o feto, onde já eram visíveis as mãos, os pés e até mesmo o cabelo em alguns casos. 

23% das meninas desenharam apenas um embrião e outras 23% das meninas desenha 

apenas o feto.  

 Como podemos verificar no gráfico da figura 31, 37,5% dos rapazes desenharam 

uma mulher grávida e um embrião; 12,5% desenharam uma mulher grávida e o feto, 50% 

desenharam um embrião e 12,5% desenharam um feto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 30 – Representação das categorias do desenho das raparigas 
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Figura 31 - Representação das categorias do desenho os rapazes 

 

Reflexão acerca dos resultados 

 Frente à primeira questão, todas as crianças perceberam perfeitamente que o erro 

a corrigir eram os órgãos sexuais e indicaram a troca necessária. 

 A segunda questão consistia em desenhar o próprio corpo. Assim, relativamente 

aos estereótipos masculinos todos os rapazes se representaram com as categorias “cabelo 

curto” e “pénis”. Relativamente aos estereótipos femininos estabeleceram-se as 

categorias “cabelo comprido”, “peito” e “vulva”. 

Na terceira questão, todas as crianças, sem exceção, conseguiram distinguir toques 

bons e toques maus, fazendo uma cruz nos toques maus e um círculo nos toques bons.  

 Na quinta questão foi possível perceber que o ato de dar as mãos é a carícia mais 

indicada pelos alunos, tendo sido desenhado por 46% das raparigas e 25% dos rapazes. 

No entanto, 50% dos rapazes não desenhou nada, por vergonha ou por dificuldade em 

desenhar.  

 Perante a sexta questão, onde os alunos eram chamados a ter atenção a toques 

bons e toques maus, todos conseguiram identificar corretamente cada um deles.  

 Na análise dos desenhos da sétima questão, foi visível alguma dificuldade por 

parte dos alunos em representarem o que era pedido, sendo que uns desenharam uma 

mulher grávida e embrião, pois não se percebia os dedos nem a forma do corpo do bebé; 

outros uma mulher grávida e feto, sendo aqui visível os dedos e um pouco a forma do 

bebé; outros desenharam apenas uma forma parecida com um embrião; e outros já 

desenharam algo parecido com o feto. Contudo, a maior parte das meninas (38,46%) 

desenhou uma mulher grávida e o feto, enquanto a maior parte dos rapazes (31, 37,5%) 
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desenhou uma mulher grávida e um embrião, verificando-se um maior cuidado de 

perfeição nos desenhos das meninas relativamente aos dos rapazes. 

 Estas atividades foram importantes na medida em que permitiram às crianças 

refletir sobre si mesmos e sobre os outros, para além de permitir reconhecer situações 

boas ou más. Para além disso permitiram compreender se as crianças adquiriram alguma 

informação desta intervenção realizada ou não, fornecendo um ponto de partida para 

enfrentar discussões, problemas e desenvolver as próximas atividades do projeto.   

 

3.3. Segunda intervenção 

Descrição da atividade  

Para dar início à atividade, verificámos se os alunos realizaram o questionário junto 

dos pais. Para tal, iniciámos um pequeno diálogo com os alunos, onde cada um foi lendo 

as respostas às perguntas que fizeram em casa aos pais, deixando para último a questão 

numero 3 (Data de nascimento, hora, peso e tamanho). Através deste diálogo criado a 

partir das perguntas que fizeram aos pais, os alunos partilharam, entusiasmados, 

momentos pessoais como quando e onde ocorreu o seu nascimento, qual o seu aspeto 

fisco poucas horas depois de nascer, com que idade começaram a falar e a andar, entre 

outras coisas. Após a partilha de todas as outras questões em grupo turma, passamos à 

exploração da questão número 3 “Data de nascimento, hora, peso e tamanho”. 

 Através da questão número 3, fomos construindo no quadro, um gráfico de barras 

com a altura real de cada aluno quando nasceu, utilizando uma fita métrica. Perante o 

gráfico de barras terminado (Figura 32) criámos um pequeno debate de interpretação do 

mesmo, onde os alunos puderam constatar que cada criança tem o seu próprio ritmo de 

crescimento e este não é regular ao longo do tempo, pois o aluno mais alto da turma não 

foi o bebé que nasceu mais alto, assim como o aluno mais baixo da turma não foi o bebé 

que nasceu mais baixo.  

                                                         

 

 

 

 

 

 

              Fig.32 – Gráfico de barras das alturas dos alunos quando nasceram 
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Num segundo momento da aula começámos com uma atividade de altura onde as 

crianças formularam previsões quanto ao aluno mais alto e ao mais baixo, e 

familiarizaram-se com os instrumentos de medida utilizados (fita métrica), confirmando 

se as suas previsões seriam corretas ou não e registando todos os dados obtidos.  

Os alunos colocaram-se junto à parede por ordem crescente. No entanto a perceção 

deles não foi totalmente correta, sendo necessário algumas alterações de lugares. Depois 

de observarem, concluíram que a M (F, 8 anos) apesar de ter sido a criança que nasceu 

mais pequena, não era no momento a mais pequena da turma e que o L (M, 8 anos), apesar 

de ter sido o que nasceu com maior comprimento, não era o aluno mais alto da turma. 

Desta forma, as crianças já puderam perceber que cada criança tem o seu ritmo de 

crescimento e este não é regular ao longo do tempo; há períodos em que o crescimento é 

mais rápido e outros em que é mais lento, ou seja que em determinada idade a criança A 

pode ser mais alta que a B, mas isso não significa necessariamente que o adulto A venha 

a ser mais alto que o adulto B. 

Para reforçar esta ideia, e para que as crianças percebessem que o seu corpo se 

modifica à medida que cresce, começámos por mostrar à turma fotos da professora 

estagiária quando era criança, questionando sobre o que aconteceu com os anos e quais 

as alterações que verificavam entre as fotos de criança e a imagem real que podiam 

observar à sua frente. As crianças responderam no geral da mesma forma, afirmando que 

a professora estagiária cresceu, engordou e que quando era pequena tinha o cabelo 

castanho, mas agora tinha o cabelo preto. Depois, mostrando peças de roupa de uma 

criança de 1 ano questionamos se alguma vez, algum de nós ali presente, teria vestido 

algo tão pequeno. Obtivemos respostas positivas por parte da turma toda, sendo que a M 

acrescentou: “ Todos nós já fomos bebés, agora crescemos e já somos crianças!”(F, 8 

anos), ao que o R acrescentou: “ E um dia vamos ser adultos e vamos ser maiores” (M, 8 

anos). Depois da participação destes alunos o M concluiu: “Então quando formos adultos, 

esta roupa que já não nos serve”(M, 8 anos).  

 Porque é importante que as crianças compreendam que estão a crescer, em 

qualquer momento, apesar de não terem a perceção direta do crescimento nesse momento, 

promovemos uma discussão para averiguar que ideias têm as crianças a esse propósito e 

estabelecemos uma analogia entre o crescimento e o enchimento de um frasco de água 

gota a gota. Ao longo da discussão percebemos que algumas crianças tinham a ideia de 
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que só cresciam durante o sono, quando faziam anos e algumas pensavam mesmo que só 

cresciam quando comiam. No entanto, a maioria das crianças, foi percebendo com o 

desenrolar da discussão que realmente estão a crescer em qualquer momento, apesar de 

não terem a perceção direta disso. Para esclarecer estas dúvidas, chamamos a atenção das 

crianças para um frasco vazio que colocamos por baixo de uma torneira a pingar gota a 

gota, questionando se o nível de água no frasco é sempre o mesmo. Muitas crianças 

sabiam, por experiência própria, que o frasco não enche logo e provavelmente só estaria 

cheio no dia seguinte, concluindo assim que o nível de água sobe por cada gota que cai 

embora pareça que não. Ao questionar as crianças sobre o que há de parecido entre o 

crescimento e o enchimento do frasco às gotinhas, facilmente elas compreenderam que 

crescem sem darem conta, assim como o nível de água no copo. Desta forma, concluímos 

que o crescimento se processa lentamente, de tal modo que ninguém dá conta de que está 

a crescer em determinado momento.  

Então as crianças compreenderam que estão a crescer, sem se darem conta, assim 

como o nível de água do copo sobe por cada gota acrescentada, embora aos seus olhos o 

nível pareça não se alterar.  

Promovemos uma nova discussão de turma, explorando diferentes interpretações 

das alturas dos alunos da turma. Assim, os alunos formaram pequenos grupos e foram 

incentivados a medir cada elemento do grupo com os materiais que lhes cedemos (Fita de 

tecido e uma tesoura). Desta forma, e encostados à parede, cada grupo foi medindo os 

seus elementos, cortando a fita de tecido à medida de cada um. Depois de todas as crianças 

terem medido e serem medidas, posicionaram-se em fila por ordem crescente, e foi  

pedido que colassem a sua fita de tecido na parede, construindo um novo gráfico de barras 

(Fig. 33).  

Depois de todas as fitas coladas na parede criámos um novo diálogo acerca do que 

podíamos observar neste novo gráfico de barras, comparando-o com o primeiro.  
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                                     Fig.33 – gráfico de barras da altura atual dos alunos 

 

Neste gráfico de barras construído pelas crianças, verificamos então que o rigor 

na sua elaboração foi muito pouca, pois como raramente trabalham em grupo, a 

preocupação deles era terminar a tarefa o mais rápido possível e não com o maior rigor 

possível.  

Prosseguimos com o terceiro momento da aula com a leitura e exploração das 

atividades do livro “A minha sexualidade dos 6 aos 9 anos”, onde as crianças leram o 

livro projetado e foram realizando as atividades que o próprio livro sugere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              Fig. 34 – Capa do livro “A minha sexualidade dos 6 aos 9 anos” 

 

Devido ao escasso tempo para a realização das atividades, a professora estagiária 

foi lendo o livro e pedindo aos alunos que interpretassem aquilo que viam nas imagens. 

Ao longo da leitura e interpretação do livro, já não ouve gargalhadas como se verificou 

na leitura do outro livro anterior, por isso já não ouve a necessidade de chamar a atenção 
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dos mesmos para que percebessem que falar de sexualidade é uma coisa normal. Os 

alunos demonstraram-se mais recetivos à informação, apesar de haver algumas situações 

a causar murmúrio entre pares, mais uma vez relacionados com a explicação da conceção 

do bebé.  

 A leitura e interpretação do livro decorreu normalmente e as crianças iam 

interpretando as imagens conforme o que estava explícito.  

Oralmente, os alunos foram solicitando a participação na interpretação do texto e das 

imagens, mostrando-se bastante participativos. No entanto esta participação gera alguma 

agitação e acaba por facilitar a distração e a conversa entre pares. Assim, mais uma vez, 

foi pedido à turma que respeitassem os colegas que queriam realmente aprender e a 

própria professora estagiária, levantando o dedo para falar.  

Deste modo, com algumas interrupções para que se fizesse silêncio, realizou-se a 

interpretação e exploração do texto e imagens do livro e fomos fazendo as próprias 

atividades do livro oralmente em grupo turma. 

Após a leitura e interpretação do livro, foi pedido aos alunos que levassem para 

trabalhos de casa, algumas atividades que o livro sugeria, para realizar com a ajuda dos 

pais. 

 

Reflexão acerca dos resultados 

 Esta segunda atividade permitiu aos alunos a partilha de informação pessoal com 

o grupo turma tal como o nascimento, os primeiros anos de vida, entre outras coisas. 

Através desta atividade os alunos exploraram o gráfico de barras e familiarizaram-se com 

instrumentos de medida. Esta atividade decorreu fundamentalmente como planificado e 

os objetivos foram atingidos pela maioria das crianças. 

 Estas atividades foram importantes na medida em que permitiram às crianças 

refletir sobre si mesmas e sobre os outros, para além de que foi importante para as crianças 

compreenderem que estão a crescer, em qualquer momento, apesar de não terem a 

perceção direta do crescimento nesse momento.  

Com a tarefa de medir os colegas de turma e depois construir o gráfico de barras, 

os alunos compreenderam que o rigor na sua elaboração foi muito pouca, pois como 

raramente trabalham em grupo, a preocupação deles era terminar a tarefa o mais rápido 

possível e não com o maior rigor possível.  

 A leitura e interpretação do livro decorreu normalmente e as crianças iam 

interpretando as imagens conforme o que estava explícito.  
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Oralmente, os alunos foram solicitando a participação na interpretação do texto e das 

imagens, mostrando-se bastante participativos.  

Através do diálogo que se formou nesta atividade, foi possível compreender se as 

crianças adquiriram alguma informação desta intervenção realizada ou não, fornecendo 

um ponto de partida para enfrentar discussões, problemas e desenvolver as próximas 

atividades do projeto.   

 

Análise das atividades sugeridas pelo livro 

  

A primeira atividade consistia em identificar as partes do corpo que podemos ver, dando 

exemplo dos braços, da barriga, das nádegas, do nariz e do pénis. Assim, com base nos 

exemplos, os alunos identificaram mais alguns membros visíveis, tal como nos mostra a 

tabela de frequências 1. Na análise desta tabela, verificamos que os alunos identificaram 

com mais frequência os pés, a vagina (querendo referir-se à vulva), as mãos, os olhos, as 

pernas, o cabelo e a boca.Tabela 2 – Frequência das partes do corpo vivíveis  

Partes do corpo visíveis Frequência  
Pés 6 
Vagina 5 
Mãos 5 
Olhos 4 
Pernas 4 
Cabelo 4 
Boca 3 
Destes 2 
Dedos 2 
Orelhas 2 
Joelhos 1 
Pele  1 
Seios 1 
Pescoço  1 
Ombros 1 
Tornozelo 1 
Cochas 1 
Unhas 1 
Umbigo  1 

 

Relativamente à segunda atividade, foi pedido que os alunos identificassem partes do 

corpo que não vemos dando como exemplo o estômago, os ovários, a bexiga e os 

pulmões. Na análise da tabela de frequências 2, verificamos que os órgãos que não são 

visíveis que os alunos mais referiram foram os intestinos, o fígado, os rins, o coração, o 

sangue, as artérias, a traqueia e o útero.  
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           Tabela 3 – Frequência das partes do corpo não visíveis 

Partes do corpo que não são visíveis Frequência  
Intestinos 5 
Fígado 5 
Rins 5 
Coração  5 
Sangue  5 
Artérias 3 
Traqueia 3 
Útero  3 
Veias 2 
Esófago 2 
Faringe 2 
Glândulas salivares 1 
Baço 1 
Ossos 1 
Músculos 1 
Cérebro 1 
Laringe 1 
Espermatozoide  1  

 

A terceira atividade consistiu em identificar partes do corpo que são iguais nos rapazes e 

nas raparigas, dando como exemplos o nariz, as coxas, a barriga, os pés e os braços. 

Analisando as respostas a esta questão, constatamos uma grande variedade de 

caraterísticas identificadas pelos alunos, tal como indica a tabela de frequências 3. 

Analisando a tabela 3 é notório que as características mais referidas pelos alunos foram, 

a boca, as mãos, as pernas e os dedos. Contudo, a maioria indicou partes externas do 

corpo e apenas um aluno referiu partes internas.Tabela 4 – Frequência das partes do corpo iguais 

nos rapazes e nas raparigas 

Partes do corpo iguais nos rapazes e raparigas Frequência  
Olhos 6 
Orelhas  6 
Boca 5 
Mãos 3 
Pernas 3 
Dedos 3 
Costas 2 
Pestanas 2 
Unhas 2 
Dentes 2 
Joelhos 1 
Ombros 1 
Pele  1 
Cabeça  1 
Cabelo  1 
Nádegas  1 
Coração 1 
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Pulmões  1 
Rins  1 
Fígado   1 

 

 

Na quarta atividade foi pedido aos alunos que indicassem algumas palavras que 

conheciam para indicar o pénis, dando alguns exemplos como: pilinha, pirilau e pepino. 

Assim, analisando as respostas dos alunos percebemos que eles referiam diversos nomes. 

No entanto os nomes mais referidos por eles, tal como podemos ver na tabela de 

frequência 4, foi a banana, a cenoura, a gaita ou gaita-de-foles, pau e chouriço.Tabela 5 – 

Frequência dos nomes que os alunos conhecem para indicar o pénis.  

Nomes Frequência  
Banana 3 
Cenoura 3 
Gaita-de-foles 2 
Pau 2 
Chouriço 2 
Pila 1 
Flauta 1 
Lápis  1 
Pincel 1 
Pissa 1 
Salsicha 1 
Pepino 1 

 

Na quinta atividade foi pedido aos alunos que apresentassem algumas palavras que 

conheciam para indicar a vulva, dando exemplos como: pombinha e pipi. Analisando a 

tabela de referências 5, podemos concluir que o termo mais indicado pelas crianças foram: 

a pita ou pitinha, a passarinha e a vagina.  

Tabela 6 – Frequência dos nomes que os alunos conhecem para indicar a vulva. 

Nomes  Frequência  
Pita ou pitinha  6 
Passarinha  3 
Vagina 3 
Ratinha 2 
Patareca 1 
Pachacha 1 

 

 

 

Reflexão acerca dos resultados  
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Relativamente à segunda atividade, foi pedido que os alunos identificassem partes do 

corpo que não vemos dando exemplo do estomago, os ovários, a bexiga, e os pulmões. 

Assim, verificamos que os órgãos que não são visíveis que os alunos mais referiram foram 

os intestinos, o fígado, os rins, o coração, o sangue, as artérias, a traqueia e o útero.  

A terceira atividade consistiu em identificar partes do corpo que são iguais nos rapazes 

e nas raparigas, dando o exemplo do nariz, coxas, barriga, pés e braços. Analisando as 

respostas a esta questão, constatamos uma grande variedade de caraterísticas identificadas 

pelos alunos. Deste modo, as características mais referidas pelos alunos foram, a boca, as 

mãos, as pernas e os dedos. Contudo, a maioria indicou partes externas do corpo e apenas 

um aluno referiu partes internas.  

Na quarta atividade foi pedido aos alunos que indicassem algumas palavras que 

conheciam para indicar o pénis, dando alguns exemplos como: pilinha, pirilau e pepino. 

Assim, analisando as respostas dos alunos percebemos que eles referiam diversos nomes. 

No entanto os nomes mais referidos por eles foram a banana, a cenoura, a gaita ou gaita-

de-foles, pau e chouriço. 

Na quinta atividade, foi pedido aos alunos que apresentassem algumas palavras que 

conhecessem para indicar a vulva, dando exemplos como: pombinha e pipi. Podemos 

constatar que os termos mais indicados pelas crianças foram: a pita ou pitinha, a 

passarinha e a vagina.  

De um modo geral, as crianças demonstraram ter algum conhecimento, 

essencialmente adquirido na escola através da disciplina de estudo do meio e algum 

conhecimento transmitido por este projeto através das atividades que tínhamos 

desenvolvido até aqui, mas apresentaram também algum conhecimento de casa ao 

referirem alguns termos como “ gaita”, “gaita de foles”, entre outras.  
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3.4. Terceira intervenção 

Descrição da atividade  

 

Para iniciarmos esta terceira intervenção do projeto, formamos grupos de dois 

conforme estavam distribuídos nas carteiras e pedimos aos alunos que discutissem as 

questões sobre o assunto que vínhamos a trabalhar e o que lhes passava pela cabeça 

naquele momento, preenchendo a ficha que distribuímos (Anexo IV – Ficha I) 

respondendo sobre: o que já sabiam sobre o tema, o que não tinham a certeza e o que 

gostariam de saber.   

Ao longo da discussão os alunos foram respondendo ao que lhes foi pedido, contando 

com a ajuda das professoras estagiárias e da professora Aurora.  

Através desta pequena ficha pudemos perceber que os alunos indicaram muita coisa 

sobre o que já sabiam, a maioria não preencheu a questão sobre o que não tinham a 

certeza, e foram colocadas algumas questões sobre o que gostariam de saber tais como: 

“Onde é que o espermatozoide se encontra com o óvulo?”, “Como é que o bebé se 

alimenta na barriga da mãe?”, “O que é preciso fazer para nascer um bebé?”, “Como 

nascem os bebés?”, “ O que é a sexualidade?”, “O que é o cordão umbilical?”, “O que 

são testículos?” e “como se faz amor?”.  

Depois desta reflexão em pequenos grupos, assistiram a um vídeo informativo, 

retirado do youtube (Hiperligação I). Durante a visualização do filme, a turma manteve-

se sossegada e concentrada, mostrando bastante interesse no mesmo. No entanto, numa 

parte em que o vídeo mostra claramente a relação sexual entre a mulher e o homem, as 

crianças dispersaram, deram gargalhadas e murmuraram com o vizinho do lado. Contudo, 

o silêncio regressou à sala assim que as imagens do vídeo mudam.  

Após a visualização do vídeo, promovemos uma discussão para averiguar que ideias 

é que as crianças tinham sobre o que viram no vídeo. Assim, através do diálogo 

percebemos que as crianças estiveram atentas e conseguiram retirar as ideias principais 

do vídeo. A seguinte transcrição do diálogo estabelecido ilustra esta conclusão:  

  

Estagiária: Então, ainda se lembram sobre o que é que o vídeo começa a falar?  

Todos: Sim!   

M: Fala de Sexo!  (F, 8 anos) 
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Estagiária: Sexo? Eu não me lembro de ouvir falar em sexo! Será que eles utilizaram a palavra 

sexo?  

T: Relação sexual!  (M,8 anos) 

Estagiária: Muito bem Tiago!  

B: Ou fazer amor!  (F, 8 anos) 

Estagiária: Exatamente Bruna!   

M: Eles começaram a explicar como se faz um bebé!  (F, 8 anos) 

Estagiária:  Muito bem Maria. Queres explicar o que entendeste do vídeo sobre como se fazem 

os bebés?  

M: É fácil, o homem e a mulher fazem sexo e depois nasce o bebé!  (F, 8 anos) 

Estagiária:  O que é isso de sexo?  

M: Relação sexual!  (F, 8 anos) 

Estagiária: Sim. Mas explica-nos o que é que entendeste por relação sexual.  

M: O que eu entendi é que o homem e a mulher quando gostam muito um do outro gostam de 

ficar muito juntinhos, depois o homem mete o pénis na vagina da mulher e depois nasce o bebé!

 (F, 8 anos) 

Estagiária: E nasce um bebé sempre que os adultos têm relações sexuais ou fazem amor?   

Todos: Não  

Estagiária: Então, quem me explica o que é necessário fazer para nascer um bebé?  

T: Eu explico. Os espermatozoides estão nos testículos do homem e quando o homem faz sexo 

com a mulher deixa os espermatozoides dentro do corpo da mulher. (M, 8 anos) 

 

Após este diálogo de esclarecimento de dúvidas e reforço de informação, foi pedido 

às crianças que refletissem e preenchessem a ficha (Anexo VI – Ficha II) que pedia que 

assinalem na lista que fizeram as coisas que foram mencionadas no vídeo, que 

escrevessem se o vídeo tinha contribuído para esclarecer tudo o que não tinham a certeza 

ou queriam saber e se o vídeo tinha levantado alguma questão que não estava na sua lista.  

Ao longo da realização da tarefa os grupos foram debatendo, o que levou ao aumento 

do ruído dentro da sala de aula. Contudo, através desta lista foi possível concluir que a 

maioria viu abordado no vídeo tudo aquilo que não tinha a certeza ou sobre o que queriam 

saber, à exceção de dois grupos que afirmaram que não. No entanto nenhum explicou o 

que não foi esclarecido.  
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 Para terminar, a turma foi dividida em rapazes e raparigas e propusemos que 

realizassem a atividade denominada “Guerra do Sexos”, onde cada grupo utilizou recortes 

de revista para caraterizar o sexo oposto, colando numa cartolina aquilo que encontraram 

que melhor se adequou ao sexo oposto. Esta divisão do grupo turma em dois grupos, o 

grupo dos rapazes e o grupo das raparigas, desencadeou mais barulho que o normal e a 

turma tornou-se mais difícil de controlar. Assim, o que referimos nas preocupações 

passou a ser a realidade do momento em que procuramos captar a atenção dos alunos 

colocando questões, criando espaço de discussão para que a turma se assumisse como 

participante no processo de aprendizagem. Assim colocamos questões como: “Que cor é 

que acham que carateriza o sexo feminino? E a cor que carateriza o sexo masculino? 

Quem é que utiliza máquina de barbear? Será o Homem ou a mulher? As perguntas iam 

surgindo conforme o que ia aparecendo nas revistas e a turma ia respondendo como um 

todo e em apenas uma resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig. 35 - Cartazes resultantes do jogo “guerra dos sexos” 

 

Reflexão acerca dos resultados  

A atividade de discutir dois a dois acerca do que tínhamos vindo a trabalhar até 

aqui e de colocar em papel aquilo que já sabiam, o que não tinham a certeza e o que 

gostariam de saber, proporcionou a partilha e reflexão de dúvidas e conhecimentos entre 

pares. A seguida visualização do vídeo foi importante na medida em que os alunos 

esclareceram as dúvidas que apontaram na ficha.  

Com desafio final, em que a turma foi dividida em rapazes e raparigas e foi 

proposto que construíssem um cartaz que caraterizasse o sexo oposto, a mesma pode 

usufruir de momentos de descontração pedagógica, despertando a importância da 

organização em trabalhos de equipa.  
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Concluímos assim que esta atividade foi relevante, pois tornou possível avaliar o 

desempenho de cada criança em diferentes momentos, o que permitiu ter a perceção do 

desenvolvimento de cada uma. 

 

3.5. Quarta intervenção  

Descrição da atividade 

 

Esta quarta e última intervenção, iniciou-se com um diálogo de esclarecimento às 

perguntas anónimas, deixadas na “caixa das dúvidas” ao longo das semanas, com a ajuda 

de um power point (Anexo VII).  

 

Figura 36 – Caixa das dúvidas   

 

A primeira apreciação a considerar consiste na falta de um lugar apropriado para 

a utilização do projetor que dificultou a visibilidade dos alunos perante a apresentação do 

power point. Contudo, íamos lendo o que estava no power point (Anexo V) em voz alta 

para que a turma toda pudesse ouvir e participar, ultrapassando assim esta dificuldade de 

visibilidade. Antes de a aula começar, preparámos a sala para o trabalho de grupo que 

iríamos trabalhar num segundo momento da intervenção. 

Assim, conforme os alunos iam chegando, já se sentavam no seu lugar conforme 

os grupos formados. A seleção dos elementos da turma para a formação dos grupos foi 

influenciada pela organização realizada pela professora cooperante numa aula anterior: 

considerando a conversa com a docente sobre as estratégias e o trabalho que ia ser 

realizado, a professora achou conveniente trabalhar em pequenos grupos com a turma. 

Ora, esta estratégia permitiu, não só organizar a sala para este fim, como constituir grupos 
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uniformes, onde se verificou a preocupação de colocar, estrategicamente, alunos que 

possuíssem um carácter autónomo e de liderança em grupos distintos e distribuir os 

elementos que tendiam a perturbar o decorrer as aulas ou que fossem propensos a 

distraírem-se também em grupos díspares. Deste modo, e como verificamos sucesso no 

trabalho de grupo que realizaram na aula anterior, utilizamos esta mesma organização 

para a elaboração do trabalho sugerido (5/6 elementos). 

Iniciamos a atividade com o esclarecimento das dúvidas dos alunos colocadas na 

caixa que esteve à disposição dos mesmos durante três semanas.  

As dúvidas na sua totalidade não eram muitas mas repetiram-se inúmeras vezes 

nos papéis que os alunos deixaram na caixa, o que pode ser indicador de dúvidas gerais. 

Assim, as dúvidas que surgiram foram:  

 

 O que é o clitóris? E a vulva? 

 O que é a glande? 

 O que é a uretra? 

 Como se faz sexo?  

 Em que consiste uma relação sexual?  

 Porque é que as senhoras fazem sexo? 

 Porque é que o meu pai e a minha mãe gostam de fazer amor?  

 Porque é que um espermatozoide se encontra com o óvulo?  

 O que é o feto? E um embrião?  

 O que é a cesariana? 

 O que é o cordão umbilical? 

 Quando um bebé nasce dói? 

 

Através da apresentação de um power point (Anexo V), fomos esclarecendo as 

dúvidas dos alunos, começando por colocar à turma cada pergunta. Se a turma 

esclarecesse a dúvida que tinha sido colocada de forma anónima na caixa, nós apenas 

confirmávamos a resposta dada pela turma, lendo o que estava presente no power point. 

Quando a turma não soube responder ou não respondeu da melhor maneira, nós 

esclarecemos as dúvidas, explicando tudo direitinho com o auxílio das imagens presentes 

no power point e concluíamos a informação, lendo aquilo que estava no power point. 

Seguidamente procedeu-se à construção do jogo utilizando os materiais 

recicláveis que as crianças arranjaram. Devido ao escasso tempo disponível para a tarefa, 
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tivemos que levar alguns materiais previamente organizados. Assim, em grupo, os alunos 

construíram o jogo. Os cartões já foram devidamente elaborados e os alunos apenas os 

recortaram à medida e colaram-nos em cartão que aproveitaram dos pacotes de leite 

utilizados no dia anterior. Com uma caixa velha de sapatos, forraram-na com papel de 

embrulho, construindo assim a caixa do jogo. Numa cartolina, um dos grupos trabalhou 

o tabuleiro do jogo, pintando-o e decorando-o. Como peças do jogo, foram aproveitadas 

peças de um jogo velho que se encontrava inutilizado.  

Após a construção do jogo, pusemos à prova a sua utilidade, formando as equipas 

conforme estavam organizados nos grupos de trabalho e iniciando o jogo. O objetivo do 

jogo era passar em cada casa principal e responder corretamente ao que era pedindo, 

recebendo um disco da cor correspondente à casa. A primeira equipa a obter os 4 discos 

diferentes ganharia o jogo. Ao longo do jogo as crianças tinham 4 opções onde 

trabalharam o tema da sexualidade através de perguntas, mimica, desenhos ou leitura dos 

lábios. Tivemos o cuidado de incluir nestes cartões do jogo, as perguntas colocadas no 

questionário das ideias prévias dos alunos (Anexo III e IV) de modo a perceber se tinha 

havido evolução de conhecimentos ou não. Assim, oralmente, fomos percebendo o que 

as crianças aprenderam ao longo das intervenções, pois conseguiram responder 

corretamente ao desafio do jogo.  

Esta atividade revelou-se motivadora para eles pois, para além de reciclarem 

materiais, aprenderam ou recordaram a matéria de uma forma lúdica que é o jogo. Os 

alunos mostraram-se entusiasmados e interessados em participar em todas as tarefas de 

construção do jogo e no momento de jogar. As dificuldades sentidas foram ao encontro 

das preocupações referidas na planificação, sendo que em trabalho de grupo os alunos 

dispersaram mais e fizeram mais barulho que o normal.  

Nos últimos 30 minutos da aula foi pedido às crianças que fizessem uma reflexão 

sobre aquilo que aprenderam e o que os marcou mais (Anexo VI).  

 

Reflexão acerca dos resultados 

 

Esta intervenção revelou-se muito importante na medida em que as crianças 

puderam partilhar e discutir as suas dúvidas em grupo turma de modo a obter respostas 

às mesmas. O facto de serem perguntas colocadas anonimamente na caixa, permitiu uma 

maior liberdade de expressão por parte das crianças, uma vez que as dúvidas presentes na 
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caixa diferiram das dúvidas que os alunos referiram na ficha que realizaram na 

intervenção anterior em grupos de dois.  

 Mais uma vez foram proporcionados à turma momentos de descontração 

pedagógica, despertando a importância da organização em trabalhos de equipa, com a 

construção do jogo Party & Co Sexualidade, que devido ao escasso tempo de intervenção, 

já veio parcialmente construído para a aula, sendo que os alunos apenas terminaram a sua 

construção. Com a realização do jogo em sala de aula os alunos puderam aprender coisas 

novas e até dar resposta às dúvidas por eles colocadas ao longo das intervenções. No jogo 

estão assim incluídas todas as dúvidas que foram surgindo ao longo das intervenções, 

inclusive as perguntas colocadas aos alunos na ficha de diagnóstico preenchida antes do 

início das intervenções, para desta forma podermos perceber se os alunos adquiriram 

conhecimento ou não.   

Concluímos desta forma e através da realização do jogo em sala de aula, que os 

alunos adquiriram os conhecimentos pretendidos, uma vez que foram respondendo e 

realizando corretamente as atividades do jogo.  

 

Análise da reflexão final  

Relativamente à primeira pergunta “Descreve aquilo que mais gostaste”, 40% dos 

alunos do sexo masculino indicou o jogo Party & Co Sexualidade; outros 40 % indicaram 

ter gostado de tudo e não especificaram nada; 10% fizeram referência ao jogo Party & Co 

Sexualidade e ao livro “A minha sexualidade até aos 6 anos” e os outros 10 % já fizeram 

referência ao jogo e ao vídeo sobre a sexualidade.  

Já no sexo feminino, tal como podemos observar no gráfico da figura 38, 91,6% 

indicou o jogo Party & Co Sexualidade como o que mais gostou e apenas 8,3%  indicou 

o jogo e o livro “A minha sexualidade até aos 6 anos”.  

“Descreve aquilo que mais gostaste” 
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Fig. 37– 

Representação das respostas do sexo masculino à pergunta “Descreve aquilo que mais gostaste.  

 

 

Fig.38 – Representação das respostas do sexo feminino à pergunta “Descreve aquilo que mais gostaste  

  

Na segunda pergunta, os alunos responderam sobre o que menos gostaram, sendo que 

a maioria indicou não haver nada que não tenha gostado. No entanto, 10% dos rapazes e 

16,6% das raparigas afirmaram que o que menos gostaram foi de perder no jogo Party & 

Co Sexualidade; 10% dos rapazes e 16,6% das raparigas indicaram que não gostaram de 

ser o (a) último (a) a jogar; 10% dos rapazes e 8,3% das raparigas referiram ter gostado 

menos do brainstorming e 10% dos rapazes ainda fez referência ao vídeo sobre a 

sexualidade.  
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                       Fig.39 -Percentagens das respostas à pergunta Descreve o que menos gostaste . 

 

Na terceira pergunta, os alunos indicaram o que gostavam que tivesse sido abordado, 

obtendo-se os resultados presentes na tabela 6.  

                                 Tabela 7 – Frequência do que gostavam que tivesse sido abordado. 

O que gostavam que 
tivesse sido abordado 
(Sexo masculino) 

Frequência  O que gostavam que tivesse sido 
abordado (Sexo feminino) 

Frequência  

Mais sobre este tema 1 Sobre o corpo humano 1 
Sobre o sexo feminino  1 Sobre como se alimentam os bebés 

dentro da barriga da mãe 
1 

Mais histórias 1 Sobre o nascimento da estagiária  1 
Nada  7 Nada  9 

 

À quarta pergunta, “ficaste com alguma dúvida por esclarecer?” apenas 20% dos 

rapazes e 8% das raparigas respondeu que sim. No entanto, na pergunta seguinte que 

pedia para indicar qual a dúvida que ficou, apenas 1 rapaz referiu que gostava de saber 

como se tratava de um bebé. Os restantes não indicaram qualquer dúvida.  
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Figura 40 : Percentagens das respostas à pergunta  Ficaste com alguma dúvida por esclarecer?  

 

Reflexão acerca dos resultados  

 Através desta reflexão final dos alunos, tornou-se evidente que, no geral, todas as 

atividades agradaram aos alunos. No entanto o Jogo Party & Co Sexualidade foi sem 

dúvida o que os alunos mais gostaram. No que diz respeito ao que as crianças menos 

gostaram, não se verificaram muitas situações específicas, apenas situações relacionadas 

com algumas atividades, tal como o fato de perder no jogo ou o fato de ser o último a 

jogar, entre outros, à exceção de 10% dos rapazes e 8,3% das raparigas que referiram ter 

gostado menos do brainstorming e de 10% dos rapazes que ainda fez referência ao vídeo 

sobre a sexualidade. 

 Na terceira pergunta, a maioria dos alunos não fez referência a nada. No entanto, 

três indicaram querer saber um pouco mais sobre questões do corpo humano, e um deles 

demonstrou interesse por factos individuais da estagiária 

 Através da quarta pergunta pudemos concluir que, de um modo geral, as dúvidas 

dos alunos foram todas respondidas, na medida em que apenas 20% dos rapazes e 8% das 

raparigas responderam que tinham ficado com dúvidas. No entanto, na pergunta seguinte 

que pedia para indicar qual a dúvida que tinha ficado, apenas 1 rapaz referiu que gostava 

de saber como se tratava de um bebé, enquanto os restantes não indicaram qualquer 

dúvida. 
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4 -  Descrição geral das atividades desenvolvidas no projeto de intervenção na turma 

do 2.º CEB 

No 2.º CEB o projeto foi implementado numa turma do 6.º ano de escolaridade da Escola 

Básica 2,3 Dr. Francisco Sanches e prolongou-se por sete aulas, como a seguir se 

descrevem. 

 

Também nesta turma, para desenvolver um trabalho coerente, antes de iniciar as 

atividades, foi feita uma recolha de questões elaboradas pelos alunos a fim de perceber 

quais as suas dúvidas e ideias que possuíam sobre o tema da sexualidade.  

Numa primeira intervenção, iniciámos com um Brainstorming simples de cerca 

de 15 minutos, onde as crianças puderam partilhar com a turma as suas ideias e dúvidas. 

Após 15 minutos de discussão com as crianças, formaram-se grupos de dois e pediu-se 

que refletissem e discutissem sobre o tema e que colocassem questões/dúvidas anónimas, 

que tivessem sobre o mesmo, na caixa das dúvidas.  

Após a colocação de questões/dúvidas na caixa das dúvidas, prosseguimos com a 

visualização de um vídeo informativo, retirado do youtube (Hiperligação I). Após a 

visualização do vídeo promoveu-se uma discussão sobre o que tinham acabaram de ver, 

de modo a refletir sobre a informação transmitida pelo vídeo.   

Antes de uma segunda intervenção, os alunos assistiram ao filme “Juno” que relata 

a história de uma adolescente de 16 anos - Juno MacGuff (Ellen Page) - que após 

descobrir estar grávida de 9 semanas de Paulie Bleeker (Michael Cera), um colega de 

liceu, pondera várias soluções à sua situação. A princípio ela opta pelo aborto, mas uma 

decisão de última hora faz com que mude de ideias, decidindo-se pela adoção. Com a 

ajuda da sua melhor amiga, Leah (Olivia Thirlby), Juno procura nos classificados de um 

jornal pais adotivos que lhe pareçam ideais. Juntamente com o seu pai, Mac (J.K. 

Simmons), visita os possíveis pais adotivos da criança, Mark e Vanessa Loring (Jason 

Bateman e Jennifer Garner). Com o passar do tempo, Mark e Juno acabam por se tornar 

amigos com diversos interesses em comum. Complicações surgem, desde a sua vida na 

escola, passando pela sua vida familiar até à sua vida amorosa. 

Numa segunda intervenção os alunos realizaram uma reflexão escrita sobre a 

visualização do filme “Juno” formando pequenos grupos de 2 ou 3 elementos. Após esta 

reflexão, demos início à análise em grande grupo das reflexões realizadas em pequenos 

grupos sobre o filme “Juno”, percebendo desta forma a variedade de pensamentos e 

atitudes distintos na turma. Antes do final da aula, pedimos aos alunos que refletissem 
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sobre tudo o que tinham visto no filme e sobre o tema sexualidade e que colocassem 

questões/dúvidas individuais e anónimas na caixa das dúvidas.  

 Numa terceira intervenção, promoveu-se uma discussão em grupo turma sobre as 

questões colocadas pelos alunos acerca do tema com o auxilio de um power point . Ao 

longo desta discussão, foram dadas as respostas diretas a cada uma das dúvidas colocadas 

deixando que eles refletissem primeiro sobre as questões que eles próprios tinham 

colocado e que lhes foi devolvida naquele momento. Ao longo destas intervenções e para 

melhor compreensão por parte dos alunos sobre o tema, foram visualizados alguns vídeos 

retirados do Youtube acerca do tema em questão e foi dada a oportunidade aos alunos de 

entrarem em contacto com alguns métodos contracetivos existentes. Para finalizar esta 

terceira intervenção os alunos realizaram uma reflexão escrita através de uma ficha 

diagnóstica (Anexo).   

 Na quarta intervenção, os alunos procederam à realização do jogo Party & Co 

adaptado ao tema “À descoberta da Sexualidade”, em pequenos grupos. Nos últimos 15 

minutos da aula foi pedido às crianças que fizessem uma reflexão escrita sobre aquilo que 

tinham aprendido e o que os tinha marcado mais. 

  A quinta e última intervenção foi elaborada em conjunto com os outros dois 

estagiários da turma, onde a transdisciplinaridade foi o ponto de partida para a sua 

realização. Em conjunto com a professora Isabel Candeias decidimos, aproveitando o 

gosto dos alunos pela música, pedir aos alunos que fizessem uma letra para uma música, 

utilizando termos científicos, (tema do projeto da estagiária Tânia – Textos Científicos), 

abordando os temas trabalhados pelos três estagiários (Coração, Alimentação e 

Sexualidade).  

Seguidamente, após a finalização da construção e ensaio da música, procedeu-se à 

gravação da mesma na rádio da escola, ficando de ser colocada na plataforma de elearning 

da escola no ano letivo seguinte.  

 

4.1. Primeira intervenção 

Descrição da atividade  

Esta primeira intervenção surgiu como a segunda fase do projeto de intervenção.  

Para dar resposta aos objetivos mencionados na tabela de planificação, organizamos 

um conjunto de atividades que possibilitavam a compreensão do tema proposto. Para tal, 

achámos pertinente motivar os alunos a exporem as suas ideias prévias acerca do tema. 

Por isso iniciámos a intervenção com um breve brainstorming (Fig.41). 
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                                                     Figura 41 – Brainstorming 

 

Os alunos mostraram-se empolgados e bastante participativos, querendo falar todos 

ao mesmo tempo, sem esperar pela sua vez. Assim, foram dizendo algumas palavras como 

“Sexo” (que era a palavra mais repetida na sala), “Pénis”, “Namoro”, “Relação sexual”, 

“Óvulo”, “Sémen”, “DST”, “Espermatozoides”, entre outros. 

À medida que o brainstorming ia sendo construído, senti necessidade de dar algumas 

pistas para chegar às respostas pretendidas. Iniciámos assim um diálogo em grupo turma. 

Durante o brainstorming as crianças partilharam com a turma as suas ideias e dúvidas.  

Após 15 minutos de discussão com as crianças iniciámos a introdução do tema com a 

colocação de questões anónimas relacionadas, em grupos de dois ou três elementos que 

foram colocadas na caixa das dúvidas da turma. Após a elaboração das questões/dúvidas 

dos grupos, a turma visualizou um vídeo informativo sobre a sexualidade (Hiperligação 

I). A aula terminou com a discussão de ideias e partilha de conhecimentos acerca do que 

visualizaram no vídeo e vivências de cada um.  

 

Reflexão acerca dos resultados 

 

Na elaboração do brainstorming tornou-se perfeitamente percetível que as 

crianças já tinham algumas noções sobre o tema. Contudo, fazendo uma comparação com 

as de primeiro ciclo, notámos que esta turma carecia de mais informação e requeria mais 

dedicação, pois o vocabulário por eles apresentado no brainstorming era muito pouco.  
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Aqui também foi visível uma maior atenção pelos aspetos anatómicos particulares 

da parte dos rapazes, assim como um envolvimento mais emocional da parte das 

raparigas.  

 Perante a pergunta “o que que vos lembra a palavra sexualidade” alguns alunos 

indicaram, com termos pouco apropriados, os órgãos sexuais, enquanto outros insistiram 

na palavra “Sexo”, embora não esclarecessem o seu significado quando questionados.  

 Para desenvolver o brainstorming foi necessário lançar algumas pistas.  

Este brainstorming inicial foi importante na medida em que permitiu perceber a noção 

que as crianças tinham sobre a sexualidade.   

A atividade de discutir dois a dois acerca do tema e de colocar em papel as dúvidas 

que tinham, proporcionou a partilha e reflexão de dúvidas e conhecimentos entre pares. 

A seguida visualização do vídeo foi importante na medida em que permitiu criar uma 

discussão, entre o grupo turma, de ideias e partilha de conhecimentos acerca do que 

visualizaram e do que cada um já sabia.  

 

 

4.2. Segunda intervenção 

Descrição da atividade  

Esta intervenção teve como principais objetivos interpretar a informação expressa 

no filme “Juno”, compreender e refletir sobre as consequências físicas, psicológicas e 

sociais de uma gravidez na adolescência, motivar os alunos a exporem as suas ideias 

acerca do tema e a apresentarem situações do quotidiano onde viveram ou presenciaram 

situações do mesmo tipo, suscitando o interesse dos alunos pelas questões de sexualidade 

de forma lúdica.  

Numa primeira fase, os alunos foram divididos em pequenos grupos e realizaram 

uma ficha de reflexão (Anexo I) sobre o filme “Juno” discutindo ideias entre si e 

partilhando conhecimentos.  

Numa segunda fase, os alunos expuseram as suas respostas à turma e discutiram 

diferentes pontos de vista acerca do tema, apresentando situações do seu quotidiano e 

partilhando conhecimentos.  

À primeira pergunta “Qual a principal temática do filme” todos responderam que 

se tratava da gravidez na adolescência.  

Na segunda pergunta “Como é encarada a sexualidade na sociedade em geral?” os 

alunos concordaram entre si que a sociedade não fala abertamente sobre o tema, pois 
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trata-se de um assunto íntimo. No entanto, concordaram que hoje em dia já se fala mais 

abertamente sobre o assunto do que antigamente.  

Na terceira questão “Carateriza a personagem principal. Qual a vossa opinião sobre 

esta rapariga?” As opiniões diferiram muito de grupo para grupo. Alguns grupos 

descreveram a rapariga como sendo muito nova e divertida; outros discordaram e 

descreveram a rapariga como mal-educada e muito nova para ter relações sexuais; outros 

afirmaram ainda que ela era corajosa, determinada e preocupada. No entanto, no geral, 

todos concordam que se tratava de uma rapariga muito nova para estar grávida.  

Na quarta questão, foi pedido aos alunos que descrevessem a reação da Juno, do 

Paulie Bleeker, dos pais da Juno e dos amigos. A esta questão, os alunos demonstraram 

diferentes pontos de vista e alguns até falta de atenção ao filme. Em relação à reação da 

Juno, as opiniões variaram entre o fato de ela ter ficado nervosa, triste e transtornada e o 

de querer abortar e dar o bebé para adoção. Já na reação do Paulie Bleeker a maioria 

respondeu que ele não quis saber, não se interessou nem se quis responsabilizar, 

afirmando mesmo que ele não quis assumir a sua parte da culpa do que aconteceu. 

Opinião diferente tiveram apenas dois grupos que defenderam que ele ficou assustado 

mas ficou do lado da Juno, apoiando-a no que ela decidisse. Em relação à reação dos pais, 

os alunos concordaram no geral que eles ficaram admirados e preocupados com a Juno, 

mas que aceitaram bem e até a ajudaram. Em relação à reação dos amigos todos 

defenderam que eles a olhavam de canto e se afastaram dela. No entanto, houve grupos 

que acrescentaram o fato de se rirem dela e de a culparem pela situação. Um dos grupos 

referiu a amiga dela que a apoiava, mas de resto afastavam-se para não a magoarem na 

barriga.  

Na pergunta cinco foi pedido que enumerassem consequências da gravidez na 

adolescência, quer para a mãe adolescente, quer para o pai adolescente, quer para as 

famílias dos jovens. Assim, para a mãe adolescente os alunos apontaram o fato de ela ter 

de deixar de fazer muita coisa que fazia antes, tal como estudar, sair de casa para tomar 

conta do filho. Como consequências para o pai adolescente, os alunos apontaram para o 

fato de ele ter de trabalhar para alimentar o bebé e não poder sair nem de tarde nem à 

noite. Houve ainda a resposta do grupo de alunos de etnia cigana que respondeu apenas 

que era fixe ter um filho. As consequências que os alunos referiram para os pais dos 

adolescentes foram que estes teriam de ajudar os filhos e dar-lhes dinheiro e ajudar a 

tomar conta, sendo que um grupo defendeu que eram eles que deviam criá-lo. 
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Na pergunta seis “Porque é que os adolescentes não tomam os cuidados necessários 

para evitar uma gravidez?” os alunos responderam que era por esquecimento ou por falta 

de conhecimento de métodos contracetivos.  

Na pergunta sete ponto um, perante as três opções “Ter o bebé e criá-lo”, Ter o bebé 

e dá-lo para a adoção” e “Fazer um aborto” era pedido que descrevessem as vantagens e 

desvantagens de cada opção. Assim, nas vantagens de ter um bebé e criá-lo os alunos 

descreveram o fato de estarem sempre com o bebé, tomar conta dele e dar-lhe de comer 

e beber. Como vantagens de ter o bebé e dá-lo para a adoção, os alunos descreveram que 

seria o fato de não se terem de preocupar com as despesas do bebé, com a 

responsabilidade e obrigações. Como vantagens de fazer um aborto, referiram o fato de 

não terem nenhuma responsabilidade e não terem de gastar dinheiro.  

Na pergunta sete ponto dois, foi pedido que escolhessem a opção que tomariam se 

estivessem na situação da Juno, justificando. Assim, a maioria respondeu que escolheriam 

ter o bebé e criá-lo, justificando que o bebé é de quem o fez ou simplesmente para poder 

saber o que é ser pai e amar o filho. Os restantes responderam que o davam para adoção, 

justificando com o fato de não querem gastar dinheiro, e de querem aproveitar a 

adolescência.  

Na oitava e última pergunta “que final gostariam que o filme tivesse tido” a maioria 

respondeu que gostava que a Juno tivesse tido o bebé e que junto com o Paullie Bleeker 

o criasse. No entanto, outros ainda responderam que eles ficaram felizes para sempre; 

outro grupo ainda referiu (demonstrando a distração durante o filme) mostrar o bebé.  

Nos últimos dez minutos da aula, e tendo em conta as preocupações referidas na 

intervenção anterior, foi pedido aos alunos que individualmente colocassem numa folha 

e em anónimo, questões dúvidas (Anexo IV) que tivessem surgido sobre o tema 

sexualidade. Após terminarem a tarefa, os alunos colocam as suas folhas na caixa das 

dúvidas. (Fig. 2). Contudo, após a abertura da caixa, verifiquei que os alunos colocaram 

muito mais dúvidas individualmente do que em grupo, pelo que se confirma a 

preocupação referida anteriormente, pelo fato da elaboração de perguntas em grupos não 

promover um ambiente propício à colocação das dúvidas reais dos alunos e assim se 

verificar muito menos dúvidas. 
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Reflexão acerca dos resultados 

Aproveitando a visualização do filme “Juno” realizada numa aula de ciências da 

professora Isabel Candeias, exploramos as ideias dos alunos acerca do tema através de 

uma ficha que realizaram dois a dois e discutiram em grupo turma. Esta discussão foi 

assim importante na medida em que os alunos partilharam opiniões diferentes, fornecendo 

um ponto de partida para enfrentar discussões, problemas e desenvolver as próximas 

atividades do projeto.   

 Na parte final da intervenção foi dada a possibilidade aos alunos de colocarem as 

suas dúvidas sobre os temas na caixa de dúvidas que consistia na recolha prévia e anónima 

de perguntas sobre o tema. É muito importante que todas as questões tenham uma resposta 

clara e com correção científica, por isso realizámos a intervenção seguinte.  

 

4.3. Terceira intervenção  

Descrição da atividade 

E porque é importante que todas as questões colocadas pelos alunos tenha uma 

resposta clara e com correção cientifica, o presente plano de aula teve início com um 

diálogo de esclarecimento às perguntas anónimas deixadas na caixa ao longo das 

semanas, com a ajuda de um power point (Anexo VII), tendo em conta que é num 

“ambiente de manipulação e de investigação” que “o aluno encontra condições para 

produzir conhecimentos, expressar-se livremente, desenvolver a criatividade, resolver 

problemas, testar conjeturas” (Araújo, 2006, p. 246). Assim pretendeu-se, através do 

diálogo e do recurso a materiais manipuláveis, proporcionar aos alunos, não só a aquisição 

de conceitos, mas também potenciar a consciencialização sobre eles. 

Demos início à aula, devolvendo aos alunos as questões/dúvidas que eles tinham 

colocado, utilizando a projeção do power point (Anexo VII) como auxílio.  

Assim, as dúvidas que surgiram foram:  

 O que é a menstruação? Para que serve? 

 Para que servem os tampões? 

 A partir de que idade se pode fazer sexo?  

 Pode-se fazer sexo  com 11 anos? 

 De onde vem a virgindade dos rapazes e das raparigas? 

 Porque é que as raparigas sangram na primeira vez? 

 Uma criança pode ter um bebé? 

 Com que idade se pode engravidar? 
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 Como é que o espermatozoide cria um bebé? 

 Porque é que é preciso fazer sexo para ter bebés? 

 

Como se fazem gémeos? 

 

 

Porque nascem gémeos?

 

 O leite da mãe é muito importante para o bebé? 

 O que é o sexo oral? 

 

Porque é que as mulheres gostam de fazer sexo?

 

 

Porque é que as mulheres gemem quando fazem sexo?

 

 

Pode haver dois homens a fazer sexo?

 

 É verdade que a vagina tem dois buraquinhos? 

 O que é um contracetivo? 

 Quantos tipos de proteção existem para fazer sexo? 

 Quais são os métodos contracetivos que existem?  

 Como é que se faz sexo sem dar filhos sem usar preservativos?  

 Para que serve o preservativo? 

 Porque é que as meninas tomam a pílula?  

 Para que serve a pílula? 

 Porque é que as pessoas fazem sexo sem preservativo? 

 Porque é que as prostitutas apanham a Sida?  

Devolvendo as questões aos alunos, fomos percebendo melhor as suas dúvidas e 

compreendendo aquilo que eles já sabiam sobre o assunto, dando origem a um debate de 

ideias até ser obtida a resposta correta às questões colocadas de forma a permitir a partilha 

de conhecimentos em grande grupo. Esta discussão, devido ao interesse e à participação 

por parte dos alunos, prolongou-se por duas aulas de noventa minutos onde para além de 

dar resposta às dúvidas dos alunos, também foi possível tocar e manusear alguns métodos 

contracetivos após a visualização de vídeos explicativos. 

Assim, através da apresentação de um power point (Anexo VII) e de vídeos, fomos 

esclarecendo as dúvidas dos alunos, começando por colocar à turma cada pergunta. Se a 

turma esclarecesse a dúvida que tinha sido colocada de forma anónima na caixa, nós 

apenas confirmávamos a resposta dada pela turma. Quando a turma não soube responder 

ou não respondeu da melhor maneira, nós esclarecemos as dúvidas, explicando tudo 

direitinho com o auxílio das imagens presentes no power point. Antes de iniciar 

solicitámos aos alunos que respeitassem os colegas e levantassem o dedo sempre que 

quisessem participar. Ao longo do esclarecimento das dúvidas colocadas na caixa, fomos 
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proporcionando um diálogo com a turma, sendo que foram surgindo novas dúvidas às 

quais fomos respondendo. 

 

 
                            Fig.42 – Imagens do contato dos alunos com os métodos contracetivos  

 

Reflexão acerca dos resultados 

Esta intervenção foi importante na medida em que foram esclarecidas as dúvidas 

dos alunos através de uma discussão e troca de ideias com o auxílio do power point e de 

vídeos informativos que chamaram a atenção dos alunos, por se tratarem de metodologias 
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diferentes daquelas a que estão habituados e por permitirem a partilha e discussão de 

valores e culturas diferentes, tendo em conta que existiam ciganos na turma.  

 

 

4.4. Quarta Intervenção 

Descrição da atividade  

Após a última intervenção realizada consideramos importante que os alunos 

refletissem individualmente sobre as perguntas colocadas por eles, através de uma ficha 

de diagnóstico (Anexo VIII) contendo as suas dúvidas iniciais. Após a realização da ficha 

individualmente, formaram-se grupos que procederam à discussão da ficha em pequenos 

grupos de forma a partilharem diferentes ideias e conhecimentos sobre o tema. 

Seguidamente, passou-se à primeira utilização pela turma do jogo Party & Co 

adaptado por mim ao tema “À descoberta da sexualidade”, utilizando diversas questões 

frequentes nas crianças com idades entre os 8 e os 12 anos, juntamente com as questões 

colocadas quer pelos alunos desta turma de 6.º ano, quer pelos alunos da turma de estágio 

do 3.º ano. Achei pertinente colocar as questões/dúvidas dos alunos do 3.º ano, pois 

constatei ao longo das observações que os alunos desconheciam muitos termos estudados 

anteriormente. Assim, demos início ao jogo, pelo qual os alunos se demonstraram muito 

entusiasmados e participativos. Todos queriam jogar e participar ao mesmo tempo. 

 Iniciámos a explicação das regras do jogo Party & Co (adaptado) e logo de seguida 

pusemos à prova a sua utilidade, formando as equipas conforme estavam organizados nos 

grupos de trabalho e iniciando o jogo. O objetivo do jogo era passar em cada casa 

principal e responder corretamente ao que era pedido, recebendo um disco da cor 

correspondente à casa. A primeira equipa a obter os 4 discos diferentes ganharia o jogo. 

Ao longo do jogo as crianças tinham 4 opções onde trabalharam o tema da sexualidade 

através de perguntas, mímica, desenhos ou leitura dos lábios.  

Esta atividade revelou-se motivadora para os alunos, pois recordaram o tema de uma 

forma lúdica como o jogo proporciona. Os alunos mostraram-se entusiasmados e 

interessados em participar em todas as tarefas. As dificuldades sentidas foram ao encontro 

das preocupações referidas na planificação, sendo que em trabalho de grupo os alunos 

dispersaram mais e fizeram mais barulho que o normal.  

O jogo revelou-se bastante educativo, na medida em que os alunos aprenderam 

bastante ao realizarem-no. Para além das perguntas e respostas que o jogo acarreta, este 

apresenta também um vocabulário diverso acerca do tema e para além de apelar às suas 



78 

 

habilidades de mímica e gestos, desenho e leitura labial ele responde às questões 

colocadas pela própria turma. 

Um exemplo de como o jogo se tornou uma boa estratégia de aprendizagem nesta 

turma foi um episódio que se passou após a realização do jogo na sala de aula em que, 

numa simples brincadeira muito comum nesta turma, um aluno dizia para o outro, 

enquanto observava as raparigas da turma a comer um gelado: “As raparigas gostam de 

lamber paus com a ponta grossa”. O outro aluno respondeu “ não é ponta que se diz, é 

glande!”. Este segundo aluno respondeu assim ao colega, pois durante a realização do 

jogo ele teve que se esforçar para que o grupo dele lê-se os seus lábios e entendesse esta 

palavra cujo significado ninguém na turma conhecia. Com uma intervenção adequada da 

professora, explicando do que se tratava, os alunos aprenderam um novo termo e 

passaram a utilizá-lo no dia-a-dia.   

Podemos perceber que os alunos gostaram de jogar, pois em aulas seguintes 

muitos foram os que me pediram para que repetíssemos o jogo.   

 
                             Fig. 43 – Imagens da realização do jogo 

 

Análise da Ficha de diagnóstico  

Relativamente à primeira pergunta “O que é o período? Para que serve?”, apesar de 

todos os alunos associarem à saída de sangue pela vagina, nenhum foi capaz de explicar 

corretamente o que era nem para que servia o período. Na segunda pergunta, “Para que 

servem os tampões?”, os alunos demonstraram ter percebido que o tampão é uma forma 

prática de absorver o fluxo menstrual da mulher, à exceção de um aluno que referiu o 

tampão como um método contracetivo. Na terceira pergunta, “A partir de que idade se 
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pode fazer sexo?”, a maioria indicou ter percebido que não há uma idade certa para se 

iniciar uma relação sexual. A resposta esperada seria que uma relação sexual deve ter 

início quando a pessoa se sentir preparada e tiver maturidade para lidar com as 

consequências que daí podem advir. Não o devem fazer apenas porque todos os amigos 

já o fizeram e que de um modo geral uma pessoa só deve fazer sexo quando já é capaz de 

perceber as emoções da outra pessoa, ou seja colocar-se no lugar do outro. E aos 11 anos 

ainda é muito difícil ser capaz de perceber isso. No entanto, quatro alunos do sexo 

masculino apresentaram uma resposta diferente, sendo que dois deles afirmaram que só 

se podia fazer sexo depois dos 18 anos e os outros dois afirmaram que a partir dos 11 e 

12 anos já podiam fazer sexo. Relativamente à pergunta “pode-se fazer sexo com 11 

anos?”, 66,6% dos alunos afirmou que não e 33,3% afirmou que sim. Na quinta pergunta, 

“de onde vêm a virgindade dos rapazes e das raparigas?”, apenas dois alunos responderam 

à pergunta e ambos de forma diferente, sendo que um respondeu que a virgindade vem 

do pénis e da vagina e o outro afirmou que virgem é uma pessoa que nunca fez sexo. Na 

resposta à sexta pergunta, “porque é que as raparigas sangram na primeira vez?”, todos 

pareceram ter entendido que o sangramento está relacionado com o rompimento do 

hímen, à exceção de três alunos que não responderam e um que associou o sangue ao 

período menstrual. Relativamente à sétima pergunta, “Uma criança pode ter um bebé?”, 

40% dos alunos responderam que não, sendo que 20% não justificou a resposta e os outros 

20% justificaram afirmando que uma criança não pode ter um bebé, pois não tem 

maturidade para isso. Metade da turma (50%) afirmara que sim, justificando que a partir 

do momento em que a rapariga tem o período já pode engravidar. Houve ainda 10 % que 

não responderam à pergunta. Na oitava pergunta, “com que idade se pode engravidar?”, 

as respostas foram muito variadas, sendo que uns afirmaram que dependia da maturidade 

da rapariga; outros disseram que a rapariga podia engravidar aos 11 anos se tivesse 

maturidade, ou que não há uma idade fixa, que só pode engravidar se fizer a ovulação; e 

outros indicaram mesmo idades como os 12 e os 18 anos. Três alunos não responderam à 

pergunta. Na nona pergunta “Como é que um espermatozoide cria um bebé?”, 50% dos 

alunos não respondeu e os outros 50% explicaram que o espermatozoide forma um bebé 

porque se encontra com o óvulo da mulher. Também na décima pergunta, “Porque é que 

é preciso fazer sexo para ter bebés?”, 50% dos alunos não respondeu e os outros 50% 

deram respostas distintas, sendo que 30% explicaram que era necessário fazer sexo para 

que o espermatozoide se encontrasse com o óvulo e formasse o bebé e 20% não 

conseguiram explicar. Na décima primeira pergunta, “Como se fazem gémeos? Porquê 
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nascem gémeos?”, 40% dos alunos não respondeu à pergunta e os restantes 60% 

responderam que era da mesma forma como se fazem os bebés singulares, mas que em 

vez de haver um óvulo fecundado por um espermatozoide, havia dois ou mais óvulos 

maduros e dois ou mais espermatozoides a fecundarem cada um desses óvulos. Na décima 

segunda pergunta, “O leite da mãe é importante para o bebé?”, 40% responderam apenas 

que sim; outros 40% responderam que sim e justificaram com o fato de o leite materno 

ter nutrientes importantes para o desenvolvimento do bebé; e 20% não responderam à 

pergunta. Relativamente à décima terceira pergunta, “O que é o sexo oral?” 50% dos 

alunos não responderam à pergunta, 20% afirmaram que sexo oral é dar beijos e apenas 

30% pareceram ter percebido corretamente, pois responderam que sexo oral é sexo 

utilizando a boca e a língua. Relativamente à décima quarta pergunta, “Porque é que as 

mulheres gostam de fazer sexo?”, 70% dos alunos não responderam e apenas 30% 

responderam que as mulheres gostam de fazer sexo porque é bom e porque lhes dá prazer. 

Já na décima quinta pergunta, “Porque é que as mulheres gemem quando fazem sexo?” 

50% dos alunos não responderam à pergunta; 30% responderam que as mulheres gemem 

quando fazem sexo porque dói; e apenas 20% disseram que as mulheres gemem porque 

lhes dá prazer. Na décima sexta pergunta, “ Pode haver dois homens a fazer sexo?”, 60% 

dos alunos afirmou que sim e 40% não responderam. Relativamente à décima sétima 

pergunta, “É verdade que a vagina tem dois buraquinhos?”, 30% responderam que sim; 

outros 30% responderam que não; e os restantes 40% não responderam à pergunta. Já na 

décima oitava pergunta, “O que é um método contracetivo?”, 20% responderam que é um 

comprimido para não engravidar, 30% responderam que é uma coisa que não deixa a 

mulher engravidar e 50% não responderam à pergunta. Relativamente aos métodos 

contracetivos que eles conheciam (décima nona pergunta), apenas 40% dos alunos 

responderam e os contracetivos apontados foram: o preservativo, a pílula, o anel vaginal, 

o adesivo e o preservativo feminino. Na vigésima pergunta, “Como é que se faz sexo sem 

dar filhos sem usar preservativo?” Apenas 30% dos alunos responderam, sendo que 20% 

responderam ser possível utilizando outros métodos contracetivos e 10% disseram não 

ser possível. Na vigésima primeira pergunta, “Para que serve o preservativo” 60% dos 

alunos responderam que o preservativo serve para evitar que a mulher fique grávida e os 

restantes 40% não responderam à pergunta. Relativamente à vigésima segunda pergunta, 

“Porque é que as meninas tomam a pílula?”, apenas 30 % dos alunos responderam à 

pergunta afirmando que as meninas tomam a pilula para evitar uma gravidez. Também à 

vigésima terceira pergunta, “Porque é que as pessoas fazem sexo sem preservativo?” só 
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obtivemos resposta de 40% dos alunos que afirmaram que as pessoas fazem sexo sem 

preservativo por esquecimento, porque querem sentir melhor o ato ou porque querem ter 

filhos. À vigésima quarta pergunta, “Porque é que as prostitutas apanham a sida?”, 60% 

dos alunos não responderam e, dos restantes, 30% responderam que as prostitutas 

apanham a sida porque fazem sexo com todos e 10% disseram que era porque não se 

lavavam. Na última pergunta, “Onde te deves dirigir em caso de dúvidas acerca deste 

tema?”, só obtivemos resposta de 20% da turma, indicando o centro de saúde e o hospital, 

dos quais 10% fizeram mesmo referência à linha de apoio 808 24 24 24.  

 

Reflexão acerca dos resultados 

Relativamente à ficha diagnóstica, verificou-se uma grande disparidade de respostas 

e também ausência das mesmas às perguntas, o que pode justificar-se pela falta de atenção 

e dificuldade de concentração que os alunos apresentavam em sala de aula, tratando-se 

de uma turma especial. Para além disso esta intervenção realizou-se no período de exames 

nacionais, altura em que os alunos já não tinham tanta paciência nem disponibilidade para 

fazer algo que lhes exija alguma concentração. Ao formar grupos para discutir ideias e 

dúvidas os alunos mostraram-se mais participativos chegando a uma maior compreensão, 

tanto das perguntas como das respostas, muito mais facilmente. Contudo, sem dúvida que 

o jogo despertou de imediato a atenção dos alunos que se mostraram empolgados para 

jogar, querendo jogar todos ao mesmo tempo.  

 

4.5. Quinta intervenção 

Descrição da atividade 

Esta quinta e última intervenção foi elaborada em conjunto com os outros dois 

estagiários da turma, onde a transdisciplinaridade foi o ponto de partida para a sua 

realização. Utilizando as aulas de música e com a ajuda da professora da disciplina e da 

professora acompanhante do estágio, os alunos foram dando ideias para a letra sugerindo 

frases de forma a rimar. Depois de várias alterações a letra ficou pronta, sendo necessário 

criar um ritmo e ensaiar. Assim, e visto que se tratava de uma disciplina adorada por 

todos, rapidamente chegaram a um ritmo e começaram a ensaiar. Enquanto ensaiavam, 

surgiu a ideia de acrescentar uns instrumentos. Assim, alguns alunos cantavam e outros 

tocavam.  
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Após terem a música muito bem ensaiada, fomos até à rádio da escola para gravar a 

música, com vista a ser colocada na plataforma de elearning da escola no ano letivo 

seguinte.  

Para terminar a intervenção pedimos aos alunos que fizessem uma reflexão sobre a 

relevância deste projeto, respondendo a um questionário (Anexo VI).  

  

                                Fig.44 – Imagens da gravação da música  

 

Análise reflexão final  

Relativamente à primeira pergunta “Descreve aquilo que mais gostaste”, 30% dos 

alunos do sexo masculino indicou o jogo Party & Co Sexualidade, justificando com o 

facto de ser divertido e de aprenderem coisas novas; 46% indicam ter gostado de tudo e 

não especificaram nada, justificando que aprenderam muita coisa sobre o tema; 8% 

fizeram referência ao jogo Party & Co Sexualidade e aos vídeos; 8% indicaram a 

experiência de poder manusear métodos contracetivos, mas não justificaram; e 8 % 

fizeram referência à caixa das dúvidas, justificando que acharam engraçado.  

Já no sexo feminino, tal como podemos observar no gráfico da figura 46, apenas 25% 

indicaram o jogo Party & Co Sexualidade como o que mais gostaram, justificando que 

foi divertido, enquanto 75% indicaram ter gostado de tudo e não especificaram nada, 

justificando que aprenderam muita coisa sobre o tema. 
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“Descreve aquilo que mais gostaste” 

 

Fig. 45 – Representação das respostas do sexo masculino à pergunta “ Descreve aquilo que mais gostaste. 

 

 

Fig. 46 – Representação das respostas do sexo feminino à pergunta “ Descreve aquilo que mais gostaste”. 

  

Na segunda pergunta, os alunos responderam sobre o que menos gostaram. A maioria 

dos rapazes indicou não haver nada que não tivessem gostado, à exceção de um rapaz que 

indicou ter gostado menos do jogo, pois achou confuso. Relativamente às raparigas, a 

maioria indicou não haver nada que não tenha gostado, à exceção de uma rapariga que 

referiu não ter gostado de mexer nos preservativos, pois achava nojento.  
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                Fig. 47 : Percentagens das respostas à pergunta Descreve o que menos gostaste . 

 

Relativamente à terceira pergunta, onde se questionavam os alunos sobre se os 

materiais e os vídeos utilizados ao longo das atividades os tinham ajudado a esclarecer 

melhor as suas dúvidas, todos os alunos responderam que sim.  

Na quarta pergunta, os alunos indicaram o que gostavam que tivesse sido abordado, 

obtendo-se os resultados presentes na tabela 6.  

                       Tabela 8 – Frequência do que gostavam que tivesse sido abordado. 

O que gostavam que 
tivesse sido abordado 
(Sexo masculino) 

Frequência O que gostavam que tivesse 
sido abordado 
(Sexo feminino) 

Frequência 

Métodos contracetivos  1 Porque é que os bebés nascem 
todos diferentes. 

1 

Filmes de sexo  1 - 0 
Nada  11 Nada  3 

 

Na quinta pergunta, “ficaste com alguma dúvida por esclarecer?”, todos responderam 

não.  

 

Reflexão acerca dos resultados  

 Através desta reflexão final dos alunos tornou-se evidente que, no geral, todas as 

atividades lhes agradaram. No entanto o Jogo Party & Co Sexualidade foi sem dúvida o 

que os alunos mais gostaram. No que diz respeito ao que as crianças menos gostaram, 

verificou-se um caso de um rapaz que não gostou muito do jogo justificando ter achado 

confuso, o que poderá estar relacionado com a falta de atenção à explicação do jogo, e o 

caso de uma rapariga não ter gostado da atividade em que os alunos tiveram a 
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oportunidade de manusear métodos contracetivos, essencialmente o preservativo, 

justificando que achava nojento.  

 Relativamente ao que os alunos gostavam que tivesse sido abordado, a maioria 

dos alunos não fez referência a nada. No entanto, três indicaram querer saber um pouco 

mais sobre questões do corpo humano, sobre sexo para adultos e mais sobre métodos 

contracetivos. Contudo, todos afirmaram não terem ficado com dúvidas por esclarecer.  

 

 

Reflexão Crítica  

Neste momento de reflexão final e pessoal, considero que este foi um estágio muito 

diversificado, constituindo o primeiro passo no mercado de trabalho onde pude 

reencontrar o conteúdo teórico que aprendi ao longo do curso, aplicando-o na prática. 

Esta prática permitiu uma comparação, planeamento e a execução de tarefas, 

procedimentos, processos de produção, nunca antes experimentados. 

Durante este período de experimentação, pude também conviver com profissionais 

notáveis, com anos de experiência, cheios de conselhos para dar aos mais novos.  

Deste modo, estágio funcionou para mim como um verdadeiro complemento às 

aprendizagens de sala de aula, facultando uma nova abordagem ao conhecimento que me 

foi transmitido pelos professores através de provas, trabalhos, seminários, ao longo do 

curso. 

 O estágio facilitou também uma maior retenção das minhas aprendizagens enquanto 

aluna, uma vez que pude ver tudo a acontecer na prática, nas mais diversas situações.  

Desta forma, considero que são inúmeros e indiscutíveis os benefícios e vantagens do 

estágio, pois para além de ganhar experiência, conheci novos profissionais e ainda 

vivenciei situações de trabalho da minha futura profissão. 

Após o estágio, considero estar muito mais preparada para o mercado de trabalho. 

Ao longo destes três meses de estágio, as aprendizagens foram inúmeras. Para mim, 

lidar diariamente com os alunos foi das experiências de trabalho mais gratificantes até 

hoje obtida. Por vezes, nos dias de maior stress, eles eram um refúgio e ajudavam a 

“carregar as baterias” para prosseguir o dia da melhor forma possível, para que apenas 

vissem um sorriso e total disponibilidade de atenção da minha parte.  
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Considero que o contato com profissionais experientes foi também importante pois 

com eles aprendemos a resolver questões que surgem no dia-a-dia e no meio em que 

estamos inseridos.  

Foi no estágio que tive a oportunidade de conjugara teoria e a prática, aprender as 

particularidades da profissão, conhecer a realidade do dia-a-dia, na minha futura 

profissão.  

À medida que fui tendo contato com as tarefas que o estágio me proporcionou, 

comecei a assimilar muita coisa que tinha aprendido. Para além disso, notei que aquilo 

que fiz diariamente e com alguma frequência foi absorvido com muito mais eficiência. 

As dificuldades refletiram-se especialmente no que considero que apenas a prática me 

dará algum “calo” que é o controlo da turma. Infelizmente não tive muito tempo para 

desenvolver mais e melhor esta capacidade de controlar a turma. No entanto considero 

que ouve uma evolução do início para o fim.  

Uma outra dificuldade que senti foi em transmitir à turma que o tema “sexualidade” 

não se trata de uma brincadeira, mas sim um tema tão ou mais importante que qualquer 

outro, na medida em que eles se encontram na fase das mudanças, dúvidas e descobertas. 

Contudo, a existência de alunos de etnia cigana na turma dificultou mais a intervenção 

neste tema que por si só já se trata de um tema bastante complexo.  
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Considerações Finais 

Refletindo sobre a natureza investigativa da intervenção realizada, concluo que 

esta contribuiu positivamente para a minha formação enquanto futura professora do 1.º e 

2.º Ciclos do Ensino Básico. Desta forma desenvolvi competências essenciais ao ensino 

de determinados conteúdos curriculares de estudo do meio e de ciências da natureza.   

 Esta investigação/intervenção procurou analisar a evolução das ideias dos alunos 

através da implementação de atividades intercaladas.  

 O envolvimento inicial dos alunos nas atividades foi visivelmente de entusiasmo 

e excitação em ambas as turmas. O interesse das crianças em desenvolver atividades 

dinâmicas, diferentes do seu habitual, é o primeiro passo para que estas estejam 

envolvidas na sua execução. Consequentemente, todas as atividades são desenvolvidas 

com sucesso a todos os níveis, quer a nível comportamental, quer a nível de compreensão, 

bem como de interação e comunicação, apesar do ruído “saudável” presente na sala de 

aula.  

 Sintetizando os resultados obtidos, parece poder afirmar-se que, de um modo 

geral, conseguimos perceber quais os assuntos, no âmbito da sexualidade, que as crianças 

desejavam ver esclarecidos e quebrar os tabus, a respeito do tema sexualidade, pois muitas 

crianças ainda não conheciam nem compreendiam o seu próprio corpo e as 

transformações próprias da puberdade que as afeta física e psicologicamente, o que é 

agravado com a inibição e muitas vezes vergonha dos pais, levando a que procurem 

informação de cariz sexual entre amigos ou em fontes não confiáveis. Para além disso, 

promovemos um ambiente descontraído de modo a esclarecer todas as dúvidas dos alunos 

acerca do tema. Conseguimos dar início à educação sexual formal das crianças, de acordo 

com os seus interesses e necessidades, assim como problematizámos questões 

relacionadas com a sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela 

associados, diferenciando-se da pouca educação realizada pela família, proporcionando a 

discussão de diferentes pontos de vista associados à sexualidade, sem a imposição de 

determinados valores sobre outros. Conseguimos ainda identificar as ideias dos alunos 

com o recurso a fichas de trabalho e diálogo.   

 Assim sendo, foi visível a evolução das respostas dos alunos comparativamente 

às suas ideias prévias, resultando assim numa boa utilização na metodologia de ensino 

através de diversas atividades. Estas solicitavam aos alunos utilizarem os seus 

conhecimentos do quotidiano para realizarem previsões, de modo a promover uma 

evolução ou até mesmo uma mudança desses mesmos conhecimentos.  
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 A intervenção realizada em ambos os ciclos representou para mim, e igualmente 

para os alunos, uma experiência de aprendizagem bastante importante e enriquecedora, 

pelo que me orgulho de ter atingido os objetivos propostos inicialmente. Para que tal fosse 

possível procurei valorizar:  

 - Uma atmosfera propícia à liberdade de expressão e de opinião, respeitando 

sempre as diferentes opiniões dos colegas; 

 - O trabalho em grupo, tal como a discussão em sala de aula;  

 - Um ambiente baseado em princípios de cooperação e entreajuda;  

Produzi diversas fichas de trabalho, enquanto instrumentos didáticos, para as variadas 

situações, com o objetivo de os alunos se expressarem através da escrita, do desenho e da 

linguagem iconográfica (Vygotsky, 1987). 

 Valorizar as interações das crianças foi sempre um aspeto que procurei manter 

presente na sala de aula ao longo do estágio, proporcionando-lhes um ambiente baseado 

em princípios de liberdade de expressão, respeito, entreajuda e cooperação. Ao longo das 

diferentes atividades, estimulei sempre que possível a discussão em sala de aula. Estes 

diálogos permitiram-me conhecer as ideias dos alunos, resultantes das suas vivências, 

ajudando-os a formular as suas conclusões.  

Na generalidade, os resultados revelaram-se positivos, na medida em que foi 

possível, através da implementação de atividades, verificar que os alunos confrontaram 

as suas ideias prévias com a realidade empírica.  

 As atividades implementadas mostraram influenciar positivamente as ideias dos 

alunos relativamente aos tópicos programáticos selecionados. Contudo, devem ser 

consideradas as limitações existentes quer ao nível do tempo, quer ao nível das 

capacidades de aprendizagem dos alunos, que restringiram a precisão e a validade dos 

resultados alcançados.  

 No que concerne às limitações com que me deparei ao longo da PES, o limitado 

tempo de intervenção, essencialmente na turma do 6.º ano, acabou por dificultar e reduzir 

as escolhas das atividades propostas para a construção do projeto. Também a pressão 

criada em torno do cumprimento do programa “obrigou-me” a uma rotina, com prazos a 

cumprir, o que originou um aceleramento nas diferentes fases de cada atividade.  
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Anexo I 

(Questionário feito às raparigas antes das intervenções) 

Descreve com simplicidade as tuas reflexões. 

1- Na tua opinião, quais as são características que te distinguem como menina (sexo feminino) dos meninos (sexo masculino)? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2- O que pensas quando vês duas pessoas de sexo diferente que trocam carícias entre si (beijos, abraços…)? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3- Descreve como imaginas o momento da conceção do bebé.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4- Descreve como imaginas o momento do nascimento do bebé. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5- Costumas conversar sobre este assunto com as tuas amigas ou com os teus familiares? Se a tua resposta é sim, indica com quem costumas conversar 
e dá um exemplo de algo recente.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6- Enumera as situações ou coisas que não consegues compreender bem e que gostavas que te explicassem.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comenta as seguintes Imagens. 

 

            

 

 

 

 

 

(Fig.1 – Desenvolvimento dos seios; Fonte: F.Bombelli, M.T.Cattaneo; Seis-Onze Anos) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.2 – Etapas do desenvolvimento masculino/femenino; Fonte: F.Bombelli, M.T.Cattaneo; Seis-Onze Anos) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.3 - Desenvolvimento embrio-fetal; Fonte: F.Bombelli, M.T.Cattaneo; Seis-Onze Anos) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo II  

(Questionário feito aos rapazes antes das intervenções) 

Descreve com simplicidade as tuas reflexões. 

1- Na tua opinião, quais as são características que te distinguem como menino (sexo masculino) das meninas (sexo feminino)? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2- O que pensas quando vês duas pessoas de sexo diferente que trocam carícias entre si (beijos, abraços…)? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3- Descreve como imaginas o momento da concepção do bebé.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4- Descreve como imaginas o momento do nascimento do bebé. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5- Costumas conversar sobre este assunto com os teus amigos ou com os teus familiares? Se a tua resposta é sim, indica com quem costumas conversar 
e dá um exemplo de algo recente.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6- Enumera as situações ou coisas que não consegues compreender bem e que gostavas que te explicassem.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Comenta as seguintes Imagens. 
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(Fig.1 - Variações dos órgãos genitais externos; Fonte: F.Bombelli, M.T.Cattaneo; Seis-Onze Anos) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.2 - Etapas do desenvolvimento masculino/feminino; Fonte: F.Bombelli, M.T.Cattaneo; Seis-Onze Anos) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.3 - Desenvolvimento embrio-fetal; Fonte: F.Bombelli, M.T.Cattaneo; Seis-Onze Anos) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



98 

 

 

Anexo III – Ficha de reflexão final 

Sexo:  Masculino  [____]        Feminino   [____]     Idade: _____ 

 

A i ha sexualidade  

 

1 - Descreve aquilo que mais gostaste.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2 – Descreve o que menos gostaste. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3 – Escreve aquilo que gostavas que tivesse sido abordado.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4 - Ficaste com alguma dúvida por esclarecer?  

 

Sim [____]   Não [____] 

 

 

Se respondeste sim, qual foi a dúvida? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo IV – Ficha I 

Já Sabemos:  Não temos a certeza:  Gostaríamos de saber:  

   

         Elementos do grupo:   

Tema :______________________________     

 

   

Anexo IV – Ficha II 

 

 

1 - Agora que já viram o vídeo, assinalem as coisas da vossa lista que foram mencionadas.  

 

 

 

2 – O vídeo abordou tudo aquilo que não tinham a certeza ou sobre o que queriam saber mais?  

 

 

 

3 – O vídeo levantou alguma dúvida ou curiosidade que não estivesse na vossa lista?    Sim |__|  Não |__| 

3.1 – Se respondeste sim, qual foi a dúvida?



 

 

Anexo V  

Ficha de registo de trabalho – Exploração do filme Juno  

 

Nome dos elementos do grupo:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Depois de assistires ao filme Juno, debate com o teu grupo:  

 

1- Qual a principal temática do filme?  
 

 

2- Como é encarada a sexualidade na sociedade em geral?  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__ 

 

3- Caracterizem a personagem principal. Qual a vossa opinião à cerca desta rapariga?  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__ 

 

4- Qual a reação:  
 

 Da Juno  



 

 

 Do Paulie Bleeker   

 Dos pais  
 

 

 Dos amigos   

 

 

5- Enumerem as consequências de uma gravidez na adolescência para:  
A mãe adolescente:   O pai adolescente  As famílias dos jovens:  

 



 

 

 

6 - Por que os adolescentes não tomam os cuidados necessários para evitar a gravidez? Enumerem algumas razões!  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

7 - Perante uma gravidez inesperada, várias são as opções que se podem tomar.  
 
a) Ter o bebé e criá-lo  
b) Ter o bebé e dá-lo para a adopção  
c) Fazer um aborto 

 
 
7.1- Refere as vantagens e desvantagens de cada opção! 

Opções Vantagens Desvantagens   

 
 
 

Ter o bebé e criá-lo 

  

 
 
 
 

Ter o bebé e dá-lo para a adopção 

  

 
 
 
 

Fazer um aborto 

  

 

7.2- Seleccionem a opção que escolheriam se estivessem numa situação idêntica à da Juno e apresentem os argumentos. 

 



 

 

8 - Escrevam o final que o grupo gostaria para o filme.  

Anexo VI – Ficha de reflexão final 

 

Sexo:  Masculino  [____]        Feminino   [____]     Idade: _____ 

 

“A minha sexualidade” 

 

1 - Descreve aquilo que mais gostaste nestas aulas e porquê?  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

2 – Descreve o que menos gostaste e porquê? 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

3- Na tua opinião os materiais e vídeos utilizados ao longo das atividades ajudaram a esclarecer melhor as tuas dúvidas? 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

4 – Escreve aquilo que gostavas que tivesse sido abordado.  

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

 

 

4 - Ficaste com alguma dúvida por esclarecer?  

Sim [____]   Não [____] 

Se respondeste sim, qual foi a dúvida? 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 



 

 

(Anexo VII) 

Ficha diagnóstica 

 

1 - O que é o período? Para que serve? 
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2 - Para que servem os tampões? 
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3 – A partir de que idade se pode fazer sexo? 
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4 - Pode-se fazer “sexo” com 11 anos? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5 - De onde vem a virgindade dos rapazes e das raparigas? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6 - Porque é que as raparigas sangram na primeira vez? 

____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

7 - Uma criança pode ter um bebé? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

8- Com que idade se pode engravidar? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

9 - Como é que o espermatozoide cria um bebé? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

10 - Porque é que é preciso fazer sexo para ter bebés?  

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

11 - Como se fazem gémeos? Porque nascem gémeos? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

12 - O leite da mãe é muito importante para o bebé? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

13 – O que é o sexo oral? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

14 – Porque é que as mulheres gostam de fazer sexo? 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

15 – Porque é que as mulheres gemem quando fazem sexo? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

16 – Pode haver dois homens a fazer sexo? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

17 – É verdade que a vagina tem dois buraquinhos? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

18 – O que é um contracetivo? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

19 – Quais são os métodos contracetivos que existem? 

____________________________________________________________________________________________________________________
__________ 

20 – Como é que se faz sexo sem dar filhos sem usar preservativos? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

21 – Para que serve o preservativo? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

22 – Porque é que as meninas tomam a pílula? Para que serve a pílula? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

23 – Porque é que as pessoas fazem sexo sem preservativo? 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

24 – Porque é que as prostitutas apanham a SIDA? 

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

25 – Onde te deves dirigir em caso de dúvidas acerca deste tema?  

____________________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Anexo VIII) 

 

Ficha diagnóstica 

 

Nome dos elementos do grupo:  

 

1 - O que é o período? Para que serve?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

2 - Para que servem os tampões? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

3 – A partir de que idade se pode fazer sexo? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

4 - Pode-se fazer “sexo” com 11 anos? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

5 - De onde vem a virgindade dos rapazes e das raparigas? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

6 - Porque é que as raparigas sangram na primeira vez? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

7 - Uma criança pode ter um bebé? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

8- Com que idade se pode engravidar? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

9 - Como é que o espermatozoide cria um bebé? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

10 - Porque é que é preciso fazer sexo para ter bebés?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

11 - Como se fazem gémeos? Porque nascem gémeos? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

12 - O leite da mãe é muito importante para o bebé? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

13 – O que é o sexo oral? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

14 – Porque é que as mulheres gostam de fazer sexo? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

15 – Porque é que as mulheres gemem quando fazem sexo? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

16 – Pode haver dois homens a fazer sexo? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

17 – É verdade que a vagina tem dois buraquinhos? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

18 – O que é um contracetivo? 



 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

19 – Quais são os métodos contracetivos que existem? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

20 – Como é que se faz sexo sem dar filhos sem usar preservativos? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

21 – Para que serve o preservativo? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

22 – Porque é que as meninas tomam a pílula? Para que serve a pílula? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

23 – Porque é que as pessoas fazem sexo sem preservativo? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

24 – Porque é que as prostitutas apanham a SIDA? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

25 – Onde te deves dirigir em caso de dúvidas acerca deste tema?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 Anexo IX – PowerPoint 1º Ciclo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo X – PowerPoint 2ºCiclo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hiperligações: 

 

Hiperligação I - https://www.youtube.com/watch?v=CpcQHezKNrc 

Hiperligação II - https://www.youtube.com/watch?v=9lG6JM9BJKE  

Hiperligação III - https://www.youtube.com/watch?v=duMT_YcekDI 
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