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RESUMO

A sexualidade faz parte de toda a vida, desde o nascimento até a morte, visto que ao nascer, a criança já é um ser sexuado. No entanto, por uma questão de crenças, valores e

até mesmo de religião, o tema sexualidade não é abordado com frequência e de maneira eficiente, pois mesmo sendo um tema atual e de grande relevância ainda hoje tem

restrições para ser abordado. Diante disso, torna-se necessário ter mais espaço e recursos diversificados para abordar a temática, com o objetivo de orientar os estudantes sobre

as questões da sexualidade, oferecendo-lhes informações contextualizadas, relevantes e cientificamente corretas sobre a sexualidade do ser humano, e esclarecer suas dúvidas.

Sendo assim, o presente trabalho propôs  abordar a sexualidade enquanto direito à educação oferecendo informações contextualizadas, relevantes e cientificamente corretas

sobre sexualidade do ser humano, a fim de propagar uma melhor qualidade de vida. O projeto foi executado em uma escola estadual do município de Divinópolis, MG,

envolvendo cerca de 100 alunos do 1º ano do ensino médio, com idade média de 15 anos. Foram desenvolvidas dinâmicas sobre os sistemas genitais masculino e feminino,

DST’s, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e questões sociais.  As dinâmicas foram elaboradas para descontrair e manter a atenção dos alunos de forma que as

trocas de experiências fossem mutuas, e foram! O trabalho obteve resultado satisfatório pelo envolvimento de toda comunidade escolar, os alunos se mostraram interessados

com o tema e puderam sanar suas principais dúvidas principalmente sobre os sistemas genitais masculinos e femininos, o que reforça a necessidade da prática do ensino de

educação sexual em todos os níveis da educação básica, sempre levando em consideração a forma de abordagem para diferentes níveis do ensino.
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