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7. Projeto integrador 

Título: Controle de natalidade e educação sexual  

Tema Educação sexual e políticas de planejamento familiar nas cidades 

Problema central 
enfrentado 

Lacunas na educação sexual para os jovens e em informações sobre planejamento familiar 

Produto final Informativo impresso para as comunidades identificadas pelos alunos 

Justificativa 

Apesar da elevada taxa de gravidez precoce no Brasil, poucas medidas de educação sexual 

buscam o enfrentamento do problema. De várias formas, a sexualidade é um assunto presente na 

vida dos jovens a partir de seu meio social e dos produtos culturais que consome, provavelmente 

sem uma reflexão amadurecida a esse respeito. Alguns dos resultados mais frequentes são 

desamparo à maternidade, abandono pelos pais, evasão escolar, aumento da pobreza e migrações 

forçadas. A disseminação de informação relacionada a este assunto é bastante importante, porque 

é a única forma de evitar que jovens e adolescentes se envolvam em questões que podem modificar 

seu futuro para sempre. 

A busca pelo conhecimento é uma ferramenta libertadora, pois amplia a capacidade de escolha 

do ser humano. Ao reconhecerem, em sua realidade próxima, fenômenos sociais que se replicam em 

outras partes do mundo, os alunos podem escolher as situações que desejam ou não vivenciar. Além 

disso, ao avaliarem criticamente quaisquer meios culturais que exploram a sexualidade, investigando e 

respeitando as diversas formas de encará-la, podem começar a separar aquilo que faz daquilo que não 

faz parte de seus valores. Trata-se, portanto, de valorizar e respeitar a si mesmo e ao próximo. 

Valorizar aquilo que aprende e compartilhar seu conhecimento com a comunidade da qual 

faz parte é dar um passo adiante no processo educativo, colocando em prática a ideia pragmática, 

característica da aprendizagem baseada em projetos. Aprender na prática, produzir conhecimento 

de utilidade pessoal e compartilhá-lo com o público são os elementos que justificam a elaboração 

deste projeto. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os  
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 
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• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Adquirir uma dimensão local dos fenômenos demográficos presentes em âmbito continental. 

• Desenvolver senso crítico sobre a dinâmica populacional e suas causas. 

• Solucionar problemas da vida prática, nos âmbitos individual e coletivo. 
 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 
Diversidade e dinâmica da 
população mundial e local 

(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, 
considerando características da população (perfil etário, crescimento 
vegetativo e mobilidade espacial). 

Ciências 
Mecanismos reprodutivos 

Sexualidade 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade 
na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez 
precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões 
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

Língua 
Portuguesa 

Revisão/edição de texto 
informativo e opinativo 

(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, 
resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua adequação 
ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, 
aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses,  
a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, 
áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta. 

Planejamento de textos  
de peças publicitárias de 
campanhas sociais 

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, 
temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a partir de um 
levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do público-
alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, 
anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da 
ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte 
e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas etc. 

Duração 

Entre três e quatro semanas. 

Materiais necessários 

• Folhas A3 ou A2 

• Software de edição de texto 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Preparação 

Na faixa etária em que se encontram os alunos do 8º ano, a sexualidade torna-se um 

assunto recorrente. Promover o debate sobre educação sexual, de um modo mais aprofundado, é 

uma oportunidade de discutir temas como os fatores econômicos, sociais e culturais relacionados 

ao planejamento familiar, e pode auxiliar os alunos a compreenderem as causas de um país 

deficitário em educação e saúde, por exemplo, ter índices elevados de natalidade.  

Além disso, o papel da escola, enquanto instituição que zela pelo bem-estar e pela formação 

desses indivíduos, é fornecer informações seguras e amparo em relação a questões que podem ter 

impactos significativos em suas vidas, na de suas famílias e na comunidade. 

Sugere-se que o início dos debates sobre esse projeto conte com a participação do professor 

de Ciências, dos pais dos alunos e de outros membros da comunidade. Espera-se que esse seja um 

debate franco e respeitoso. Deixar os alunos à vontade para falar é decisivo neste primeiro momento; 

portanto, uma eventual adequação sobre o assunto deverá ocorrer de acordo com o planejamento 

conjunto da abordagem. 

Etapa 2 – Delineando o projeto 

Em sala de aula, inicie o debate solicitando que os alunos procurem observar pontos como: 

Que áreas do continente e do nosso próprio país têm maior cobertura de atendimento de saúde? 

Qual é o perfil econômico da população com mais acesso à saúde e aos métodos de planejamento 

familiar? Quais são as consequências sociais de um sistema de saúde deficitário e da falta de 

educação sexual? Espera-se que os alunos reconheçam que o serviço de saúde e a educação sexual 

são importantes na difusão das informações a respeito de métodos contraceptivos, por exemplo, que 

evitam uma gravidez indesejada e auxiliam no planejamento familiar. 

Em seguida, apresente à turma algumas questões a serem exploradas:  

• A sexualidade é um tema discutido em sua casa ou na comunidade?  

• Você acha que é importante discutir esse assunto? Por quê? 

• Onde você vê a sexualidade ser tratada (TV, músicas, filmes etc.)? O que você teria a 
dizer sobre o modo como esse assunto é conduzido? 

• Você conhece iniciativas para o planejamento familiar em seu bairro ou em sua cidade? 
Se sim, quais são?  

Questione, então, como os alunos acreditam que deveria ser um material adequado, útil e 

atraente, para divulgar informações de educação sexual e planejamento familiar para jovens. O que 

seria necessário inserir nesse material para que ele atendesse a todos os perfis de leitores, que são 

tão diferentes entre si?  
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Aproveite para solicitar que os alunos pesquisem outras iniciativas que já existem na área da 

educação sexual e investiguem os pontos positivos e negativos desse tipo de material. Por exemplo: 

“são sempre parecidos”, “não me acrescentam informações novas” ou “não sinto vontade de ler”.  

Etapa 3 – Estabelecendo o raio de ação 

Considerando a cidade onde os alunos vivem ou, se ela for muito grande, uma de suas zonas 

ou distritos, delimite a área onde ocorrerá a intervenção. Utilize um mapa do município para traçar 

esse planejamento. 

O objetivo de delimitar áreas no mapa atende apenas à organização do trabalho, já que visa 

principalmente orientar o projeto em suas etapas seguintes e na distribuição do material final. 

Estabelecendo esse raio de ação, é possível verificar os postos de saúde ou outras escolas da região 

que tenham interesse em receber o material que será produzido, por exemplo. Conhecendo o local, 

você também pode sugerir outras instituições que se interessem pelo trabalho. Além disso, essa 

informação ajudará a traçar o público-alvo e a quantidade de material que deve ser produzido.  

Etapa 4 – Planejamento de pesquisa 

Nesta etapa, é fundamental a definição das questões a seguir e o auxílio dos professores de 

Língua Portuguesa e de Ciências. 

• Qual enfoque será adotado no material?  

Nessa etapa espera-se que os alunos possam diferenciar políticas públicas intrusivas (no 

sentido de controle de natalidade) de políticas em prol do planejamento familiar. Os alunos devem 

buscar o formato mais adequado para uma campanha de utilidade pública. 

• O que informar?  

Os alunos precisam traçar estratégias para buscar as informações que poderiam ser úteis ao 

público-alvo. Por exemplo: Quais são os métodos contraceptivos que existem? Quais deles são 

ofertados pela saúde pública? A cidade oferece serviços de orientação às famílias? Em caso 

afirmativo, de que tipo e onde se encontram? Que atitudes favorecem a prevenção de gravidez 

precoce? Quais são os sites confiáveis sobre esse tema? 

• Como fazer? 

Defina as equipes de trabalho, isto é, quem ficará responsável pelo levantamento de dados, 

pela iconografia, pela produção do texto e por sua edição e impressão. Ajude-os a estabelecer metas 

e prazos, verificar as tarefas que podem ser realizadas de maneira paralela, entre outros detalhes. 

Etapa 5 – Elaboração do projeto 

É importante que os professores ajudem os alunos com a seleção de materiais de pesquisa e 

o planejamento das atividades. Nessa etapa todo o conteúdo que será abordado deve ser redigido e 

aprovado pela turma. 
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Solicite ajuda ao professor de Língua Portuguesa, para que oriente os alunos com relação à 

linguagem do material (informativo) e aos aspectos de redação. O professor de ciências pode ajudar 

com a validação do conteúdo. Os responsáveis pelo levantamento de dados, pela iconografia e pela 

produção do texto fazem as adaptações necessárias, e a equipe de edição monta e imprime a versão 

final do projeto.  

Etapa 6 – Distribuição 

O material pode ser distribuído para a comunidade escolar, em postos de saúde e hospitais 

da área selecionada no início do projeto (nesse caso, verifique com a administração dos locais se 

podem receber tal informativo), ou mesmo à comunidade que visita a escola durante festas e 

eventos. Durante uma feira de ciências da escola, por exemplo, pode-se promover uma campanha de 

conscientização com a entrega desses folhetos.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os projetos de integração geralmente têm ações pedagógicas que visam envolver toda a 

turma ou várias turmas simultaneamente. Nessa ótica, compreende-se que, em uma avaliação final, 

o mais adequado seria primar pelo resultado a que todos chegaram. No entanto, optamos por 

propor tanto tarefas em grupo quanto individuais, dando, assim, a oportunidade de observação 

pormenorizada de cada aluno. Por outro lado, consideramos a avaliação não apenas um instrumento 

de registro de desempenho, mas também de auxílio no desenrolar do projeto. Sabemos que as 

condições para sua realização são variáveis, pois dependem do contexto local dos alunos, e passíveis 

de entraves, visto que parte da sociedade nem sequer toca no assunto. 

Por fim, vale ressaltar que você não precisa ser o único avaliador. Pelo contrário, outros 

professores e os próprios alunos podem participar desse processo, o que caracterizaria um 

envolvimento ainda maior destes no projeto. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ALVES, José Eustáquio Diniz. As políticas populacionais e o planejamento familiar na 

América Latina e no Brasil. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Ciências Estatísticas, 

2006. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv31808.pdf>. 

Acesso em: 4 nov. 2018. 

É um dos materiais mais completos para embasar o projeto, já que elucida termos 

utilizados em políticas populacionais e apresenta o principal da legislação sobre o tema. 

Onde está segunda? Direção de Tommy Wirkola. EUA/Reino Unido/França/Bélgica, 

2017. 124 min. 

Esse filme distópico de inspiração neomalthusiana, retrata um mundo futuro em que 

há um controle rígido da natalidade. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv31808.pdf

