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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(X)  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CONVERSANDO SOBRE SEXUALIDADE: ETAPAS PARA ADAPTAÇÃO DO 

PROJETO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Gabriela Rossetti de Azevedo (Acadêmica, gabrielarossettiazevedo17@gmail.com)1 

Julianne Milléo (Coordenadora, jmilleo@hotmail.com)2 

 

Resumo: Em meio a pandemia do novo vírus da Covid 19 foi necessário adaptar as oficinas presenciais do 

projeto “Conversando sobre sexualidade” para o ensino remoto. Visto a importância de transmitir aos 

adolescentes o conhecimento sobre as modificações anatômicas e fisiológicas que ocorrem no seu corpo durante 

a puberdade e, também ajudar a prevenir gravidez precoce, IST’s e casos de abuso durante a adolescência. Pois, 

esses estudantes passaram a ficar a maior parte do tempo em casa, longe da escola e dos centros de convivência, 

assim aumentando a questão da vulnerabilidade. Portanto, tendo em vista a relevância do tema optou-se em dar 

continuidade aos trabalhos. Este resumo relata as modificações na metodologia para prosseguir com as 

atividades, visando manter o conteúdo interativo, dinâmico e atrativo para os estudantes do ensino básico. 

 
1 Acadêmica, Departamento de Enfermagem e Saúde Pública, UEPG, gabrielarossettiazevedo17@gmail.com. 

2 Coordenador, Departamento de Biologia Geral, UEPG,  jmilleo@hotmail.com 
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Palavras-chave: Adolescência, Ensino remoto, Saúde sexual. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO: Conversando sobre Sexualidade 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 8o ano de Ensino Básico e acadêmicos do curso de 

Bacharelado em Enfermagem. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS: Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO: Escolas Estaduais 

JUSTIFICATIVA 

 A introdução da educação sexual durante o ensino fundamental e médio tem a 

finalidade de reduzir a gravidez precoce e IST’s durante a adolescência e, também identificar 

casos de abuso sexual na população em idade escolar.  

Direito de controle e decisão, de forma livre e responsável, sobre questões 

relacionadas à sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, livre de 

coerção, discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e homens, no que 

diz respeito à relação sexual e reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, 

requer respeito mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades pelos 

comportamentos sexuais e suas consequências (CONFERENCIA 

INTERNACIONAL SOBRE A MULHER, 1995).  

A educação sexual não se refere a ensinar ou incentivar os jovens a praticar sexo de 

forma precoce, mas sim contribuir para que se tornem consciente e empoderados. Pois, 

durante a puberdade, ocorrem alterações físicas e fisiológicas que geram curiosidades sobre 

tais modificações. Levando a procurar respostas em locais não confiáveis ou seguro.  

É importante que os educadores reconheçam como legítimas e lícitas, por parte das   

crianças e dos jovens, a busca do prazer e as curiosidades manifestas acerca da 

sexualidade, uma vez que fazem parte de seu processo de desenvolvimento 

(BRASIL, 1997, p. 302). 

Em 2019, o projeto presencial “Conversando sobre sexualidade” consistiu em um ciclo 

de palestras, realizado nas escolas estaduais, ministradas por acadêmicas de Enfermagem e 

atendeu alunos do 8º ano. O diferencial do projeto foi o caráter participativo do público-alvo. 

As palestrantes ao exporem o conteúdo consideraram o conhecimento prévio e procuraram 
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atuar como mediadoras para que os alunos sentissem-se à vontade para questionar, interpretar 

e discutir questões de saúde sexual.  

Adaptar-se à nova realidade de isolamento social, visto que por medidas sanitárias 

tornou a inviabilidade da execução do projeto de forma presencial. Com isso, os professores e 

acadêmicos estão passando por etapas de adaptação para dar continuidade ao projeto sem 

descaracterizá-lo.  

OBJETIVO 

Relatar as etapas para adaptação do projeto Conversando sobre Sexualidade do 

modelo presencial para ensino remoto.  

METODOLOGIA 

 O formato do curso será assíncrono e o ciclo de palestras será disponibilizado através 

do Google Classroom. As palestras serão concisas e objetivas para produção de vídeos curtos 

de cada assunto. Além dos vídeos serão realizados exercícios, dinâmicas e fóruns para discutir 

os temas permitindo a interação entre os participantes (cerca de 20’ de atividades por vídeo). 

 Antes de iniciar o 1o módulo, os participantes deverão responder algumas perguntas 

sobre o assunto para uma sondagem do conhecimento prévio e, posterior avaliação da 

eficiência do projeto. 

O curso terá oito módulos com a seguinte organização de conteúdos: 

Módulo Detalhamento 

I. Corpo Feminino e 

Masculino 

• Anatomia e fisiologia básica do genital feminino e masculino;  

• Ereção, ejaculação e polução noturna. 

• Fluxo menstrual; 

• Tipos de absorvente, período de troca. 

II. Mudanças e 

higiene 
• Mudanças físicas e psicológicas na adolescência; 

• Importância da higiene íntima. 

III. Métodos 

Contraceptivos,  
• Ciclo menstrual; 
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Hormonais e 

Comportamentais 
• Métodos hormonais: mini-pílula, pílula combinada e pílula de 

emergência, cuidados a serem tomados e efeitos colaterais.  

• Métodos comportamentais: tabelinha, coito interrompido. 

IV.  Métodos 

Contraceptivos de 

Barreira e Intra-

Uterinos 

• Métodos de barreira: camisinha feminina e masculina.  

• Métodos intra-uterinos: Dispositivo intra-uterino (DIU), 

diafragma; anel vaginal. 

V. IST’S 

Sobre doenças será explicado: forma de contágio, mecanismo de ação, 

sintomas e tratamentos:   

• Sífilis; 

• Herpes simples, genital e zoster; 

• HPV. 

VI. HIV e AIDS 

• HIV e AIDS: explicando a diferença entre eles; 

• Lugares onde procurar auxílio; 

• Teste rápido.  

VII. Gravidez na 

Adolescência 

• Explanação básica de como ocorre a gravidez; 

• Riscos de uma gravidez na adolescência, responsabilidades e 

gastos com um filho. 

VIII. Aborto e Abuso 

Sexual 
• Aborto espontâneo e induzido;  

• Violência sexual e abuso. 

 

 O projeto conta com a colaboração do Setor de Articulação Acadêmica – Extensão do 

Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa. E, quando as palestras estiverem prontas, o 

NRE fará a divulgação do projeto, convite aos alunos e aviso aos pais. 

 O número de vagas por edição do projeto será limitado e as inscrições serão feitas 

online pelos alunos com a concordância de seus responsáveis.  

 Os alunos têm o prazo de até 2 meses para completar os oito módulos, e ao final 

responderão a outra avaliação sobre o projeto e receberão um certificado online produzido 

pelo projeto. 
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 Os professores do Ensino Básico que participarem receberão um certificado emitido 

pela PROEX. Após o encerramento, abre-se uma nova edição do ciclo de palestras. 

RESULTADOS 

Até o momento o projeto conta com a participação de duas professoras da 

Universidade Estatual de Ponta Grossa (UEPG), dois professores do Ensino Básico e 17 

acadêmicos do curso de Enfermagem UEPG. 

 Foram realizadas reuniões pelo Google Meet para definir tema, materiais a serem 

utilizados nas gravações e técnicas de gravação. 

 A revisão teórica foi concluída em agosto de 2020, dando sequência a elaboração dos 

slides no Power Point e dos materiais complementares, em seguida iniciaram as gravações dos 

módulos. Os vídeos estão sendo gravados pela plataforma Google Meet, com a login e senha 

fornecidos pela Universidade Estatual de Ponta Grossa. 

 As edições de vídeos estão sendo realizadas pelo aplicativo Movavi Vídeos. Foi criada   

uma vinheta musical atrativa com o logo da UEPG e o título do projeto. Na sequencia, os  

acadêmicos apresentam o conteúdo do módulo pelo qual ficou responsável, explicando o tema 

e sua relevância, apresentando diversas imagens e vídeos ilustrativos.  

 Com a dificuldade de se utilizar os materiais da Universidade como peças anatômicas 

dos genitais masculino e feminino e os materiais do laboratório de embriologia. Substitui-se a 

representação dos genitais por bonecos artesanais confeccionados em feltro (Fig. 1) .  

Figura 1. Bonecos representando os genitais 
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Legenda. Material didático utilizado na produção de vídeos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A continuidade do projeto “Conversando sobre sexualidade” valoriza a 

flexibilização curricular e a indissociação entre ensino, pesquisa e extensão. A equipe 

compreende que o aprendizado só se constrói com a experiência, tendo acadêmicos e 

adolescentes como sujeitos do ato de aprender. A extensão permitirá que a interação com a 

sociedade, seja o “elemento” que viabiliza a relação entre a teoria e prática. Já a extensão e a 

pesquisa irão relacionar-se quando os resultados da produção do conhecimento for capaz de 

contribuir para provocar alguma transformação na sociedade. 
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