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ANEXO KITS PEDAGÓGICOS D:  
Criação e produção do Kit Pedagógico SEXSUALIDADE: PLANEJAMENTO 

FAMILIAR, pelos alunos bolsistas, orientados pelo professor supervisor, para a 

aplicação na 7ª série/8º ano do Ensino Fundamental do Ciclo II, na unidade escolar. O 

kit é composto por uma maleta contendo várias fichas autoexplicativas de todos os 

métodos contraceptivos, confeccionadas com cartolina, plástico adesivo, impressões e 

exemplares de cada método. A finalidade deste kit é apresentar para os alunos todas as 

informações sobre como prevenir uma gravidez na adolescência. Desta forma, em cada 

ficha correspondente está detalhado o que é e a forma de uso de cada método 

contraceptivo, suas vantagens e suas desvantagens.  

 

A professora supervisora, juntamente com os alunos bolsistas, desenvolveu nas 7ª série 

do Ensino Fundamental, na unidade escolar, o conteúdo “Reprodução humana”, 

seguindo a sequência e cronograma descrito abaixo: 

* aula expositiva dialogada sobre Reprodução, com a leitura de um texto proposto no 

caderno do aluno; 

* aula expositiva dialogada sobre a anatomia do Sistema Reprodutor Masculino e 

Feminino, através da leitura e análise de imagens, identificando órgãos e suas 

respectivas funções; 

* desenvolveu a dinâmica (oficina 1) proposta no Projeto Vale Sonhar, desenvolvido 

pela SEE-SP, sobre a Gravidez na adolescência; 

* utilizou da sala de informática e internet, para os alunos desenvolverem uma pesquisa 

sobre os métodos contraceptivos, agrupados de acordo com sua forma de atuação: 

métodos naturais; métodos de barreira; métodos hormonais; intervenções cirúrgicas. A 

pesquisa era constituída por quatro questões básicas: 

1. Em que se consiste esse método contraceptivo? 

2. Como se utiliza esse método contraceptivo? 

3. Quais são as vantagens desse método contraceptivo? 

4. Quais são as desvantagens desse método contraceptivo? 

* depois foi apresentado a cada grupo de alunos da unidade escolar, o kit pedagógico 

Sexsualidade: Planejamento familiar, produzido anteriormente pelos alunos bolsistas 

e, cada grupo expôs os resultados de sua pesquisa para a classe, durante um debate. 

 

 
 

Foto 1: Confecção de todo o material usado para compor a Maleta Sexsualidade: 

Planejamento familiar, pelos alunos bolsistas. 
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Foto 2: Maleta Sexsualidade: Planejamento familiar, contendo fichas auto-explicativas 

de todos os métodos contraceptivos, confeccionada pelos alunos bolsistas. 

 

 
 

Foto 3: Primeira Ficha da identificação da Maleta Sexsualidade: Planejamento familiar, 

confeccionada pelos alunos bolsistas. 

 

 
 

Foto 4: Fichas auto-explicativas de todos os métodos contraceptivos, confeccionadas 

pelos alunos bolsistas. 
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Foto 5: Alunos bolsistas que confeccionaram a Maleta Sexsualidade: Planejamento 

familiar, com todas as fichas auto-explicativas dos métodos contraceptivos. 

 

 
 

Foto 6: Aluna bolsista na sala de informática, com alunos da 7ª série do Ensino 

Fundamental do Ciclo II, desenvolvendo a pesquisa sobre os métodos contraceptivos. 

 

 

 
 

Foto 7: Alunos da 7ª série do Ensino Fundamental do Ciclo II, estudando as fichas 

sobre os métodos contraceptivos.  



 4 

 

 
 

Foto 8: Alunos da 7ª série do Ensino Fundamental do Ciclo II, estudando as fichas 

sobre os métodos contraceptivos.  

 

 
 

Foto 9: Aluno bolsista desenvolvendo o debate com aluno da 7ª série do Ensino 

Fundamental do Ciclo II, sobre os métodos contraceptivos. 

 


