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I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Conversando sobre a sexualidade adolescente Código: CSA 

Carga Horária: 36 h Créditos: 2 

 
II - EMENTA 

Conceitos de adolescência. Sexualidade na Adolescência. Manifestações da 
Sexualidade Adolescente. Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva. Contribuições 
Pedagógicas para uma Educação Sexual Compreensiva com os/as Adolescentes. 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 
Subsidiar a reflexão e estimular novas ações no processo de educação sexual, 
aprofundando conhecimentos acerca da fase da adolescência, buscando melhores 
entendimentos da sua sexualidade, numa perspectiva de educação compreensiva na 
escola e na sua vida. 

 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Oportunizar a reflexão crítica e o debate sobre conceitos da fase da 

adolescência em relação à sexualidade, ampliando e caracterizando olhares e 
definições sobre tal fase; 

- Oferecer subsídios teóricos para suscitar reflexões sobre a construção da 
identidade do/a adolescente, numa perspectiva sócio-histórico e cultural em 
relação à fase da adolescência; 

- Possibilitar os/as educadores/as maiores conhecimentos sobre as 
manifestações da sexualidade adolescente no espaço escolar; 

- Proporcionar subsídios para a construção de uma educação sexual 
compreensiva no cotidiano escolar; 

- Possibilitar, a partir do entendimento da fase da adolescência, a melhoria das 
relações professor/a – aluno/a, quanto à questão das manifestações da 
sexualidade do/a adolescente. 
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V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1 – Alguns olhares sobre o/a Adolescente 
Seção 1 – Conceitos de adolescência 
Seção 2 – A puberdade e a adolescência 
Seção 3 – Refletindo um pouco sobre as relações de gênero 
 
2 – Reflexões sobre a Construção da Identidade Adolescente 
Seção 1 – Construção da identidade x manifestações da sexualidade adolescente 
Seção 2 – Procurando responder ao/a adolescente 
 
3 – Construindo com o/a adolescente uma educação sexual compreensiva numa 
perspectiva emancipatória 
Seção 1 – Esclarecendo conceitos 
Seção 2 – Dividindo vivências pedagógicas 
 

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Atividades Conteúdo Metodologia 

Encontro presencial 
com alunos 

Todos os conteúdos 
abordados no Caderno 
Pedagógico. 

Apresentação da disciplina e 
dos capítulos do caderno 
pedagógico. Aula expositiva e 
dialogada. 

Encontro presencial 
com alunos 

Todos os conteúdos 
abordados no Caderno 
Pedagógico. 

Revisão dos conteúdos dos 
capítulos do caderno 
pedagógico via webconferência 
com o professor da disciplina, 
com espaço para interação 
professor-alunos visando 
esclarecimentos de dúvidas 
sobre os conteúdos abordados. 

Mediação das atividades 
de aprendizagem 

Todos os conteúdos 
abordados no Caderno 
Pedagógico, objeto das 
mediações. 

Mediação das atividades de 
aprendizagem no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 
Moodle; orientações para 
elaboração do trabalho final, 
com acompanhamento 
permanente do professor da 
disciplina. 

Plantão pedagógico e tira 
dúvidas 

Todos os conteúdos 
abordados no Caderno 
Pedagógico, objeto das 
mediações. 

Encontros síncronos e 
assíncronos no Moodle (fórum, 
tira-dúvidas, webconferência) e 
atendimento na linha 0800 645 
7400 visando o esclarecimento 
de dúvidas sobre a disciplina. 
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Avaliação Todos os conteúdos 
abordados no Caderno 
Pedagógico. 

Entrega das atividades de 
aprendizagem on-line, Trabalho 
Final e autoavaliação no 
Moodle. Realização da prova 
presencial. 

 

VII- AVALIAÇÃO 

 

Os alunos deverão realizar as seguintes atividades:  

1. ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM:  

Prezado/a Aluno/a, 

Visualize o Objeto de Aprendizagem (PPT) “Questionamentos dos/das 

Adolescentes sobre Sexualidade”, postado na ABA referente a atividade 

obrigatória e diante das dez (10) perguntas apresentadas, oriundas do contexto 

adolescente, de acordo com os conteúdos abordados na temática Educação e 

Sexualidade (1ª fase) até o momento no curso de Pedagogia, escolha cinco (05) 

delas e descreva quais intervenções pedagógicas são mais adequadas aos 

questionamentos apresentados? 

Para realizar essa atividade, a equipe contará com a ajuda do/a tutor/a 

presencial na organização de grupos constituídos de no mínimo três (03) e no 

máximo quatro (04) pessoas. 

 

Objeto de Aprendizagem (PPT): “Questionamentos dos/das Adolescentes sobre 

Sexualidade”. 

 

 Critérios de avaliação:  

• Articulação das respostas com os conteúdos trabalhados nas disciplinas 

(5,0 pontos); 

• Clareza, coerência e objetividade na elaboração da atividade (2,0 pontos); 

• Fundamentação teórica e referências (2,0 pontos); 

• Entrega no prazo (1,0 ponto). 

 

2. TRABALHO FINAL: 

Prezados(as) Alunos(as), 

De acordo com as leituras do Caderno Pedagógico Conversando sobre a 

Sexualidade Adolescente e das leituras realizadas nesta disciplina, alguns/as 

adolescentes passam por “crises” na construção de sua identidade. A 

adolescência, por ser uma fase de muitas mudanças físicas e emocionais, 

muitos são também os questionamentos que se apresentam em todos os 

aspectos, principalmente na área da sexualidade. 
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1. Assim, convidamos o grupo a fazer uma viagem de volta à fase 

adolescente de suas vidas, elencando as dúvidas ou questionamentos que mais 

incomodaram com relação a sua sexualidade. 

 

2. Entreviste, um/a adolescente, procurando saber quais suas dúvidas sobre 

as questões relacionadas a sua sexualidade e registre aqui as respostas 

obtidas. 

 

3. Faça uma comparação entre as dúvidas que você teve na sua 

adolescência com aquelas que registrou na entrevista com o/a adolescente e 

escreva aqui suas considerações com base nos fundamentos teóricos do 

Caderno Pedagógico. 

 

4. A partir dessa caminhada, elabore uma (01) atividade pedagógica para 

trabalhar com a turma desse/a adolescente no seu cotidiano escolar, 

destacando a importância dessa atividade e elencado seus objetivos.  

 

Critérios de avaliação:  

• Articulação da atividade com os conteúdos trabalhados nas disciplinas 

(5,0 pontos); 

• Clareza, coerência e objetividade na elaboração da atividade (2,0 pontos); 

• Fundamentação teórica e referências (2,0 pontos); 

• Entrega no prazo (1,0 ponto). 

 

3. AUTOAVALIAÇÃO 

Consiste de atividade conjunta que visa  promover um momento de reflexão sobre o 

andamento das atividades e do desenvolvimento da disciplina para que pensem no 

seu papel como aluno nesse processo. Nesse dia os alunos deverão publicar sua 

nota para que não tenhamos, como é comum, alunos sem nota ao final da 

disciplina. Sugerimos que o professor(a) tutor(a) debatam os critérios 

disponibilizados no questionário do AVA. 

 

4. PROVA PRESENCIAL 

Será individual, realizada presencialmente no POLO. Não serão toleradas respostas 

com discursos iguais, caracterizando improbidade na realização de trabalhos 

acadêmicos, previsto nos artigos 221 e 222, do regimento da UDESC. 

 

5. EXAME FINAL (quando o aluno não alcançar a Média Semestral-MS para 

aprovação direta). 
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A prática como componente curricular (PCC) será desenvolvida, buscando 

articular a teoria estudada à prática pedagógica e, estão previstas nas atividades 

de aprendizagem solicitadas pela disciplina. 

A avaliação deverá considerar o princípio formativo e efetivar-se-á através dos 

seguintes instrumentos de registros: 

(PR) = nota da prova escrita presencial de caráter individual (peso 5) 

(TF) = nota do trabalho final individual e/ou em grupo (peso 2) 

(AVT) = nota da avaliação do professor da disciplina e do tutor (peso 2) 

(AVA) = nota da autoavaliação (peso 1) 

A Média Semestral (MS) será definida pela seguinte fórmula: MS = (5xPR + 

2xTF + 2xAVT + AVA)/10. 

Observação importante: O Art. 147 do Regimento Geral da UDESC define que 

“A avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa 

numericamente em escala de 0 (zero) a 10 (dez), do seguinte modo: 

I - é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior 

a 7,0 (sete vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento); 

II - o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, 

obrigatoriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média 

semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo 

atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não 

inferior a 75% (setenta e cinco por cento).” 
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