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PLANO DE ENSINO 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Educação e Sexualidade Código: EDUSEX 

Carga Horária: 54h Créditos: 3 Fase: 1ª 

 
II - EMENTA 

 
Educação sexual no contexto da educação brasileira. Desenvolvimento, manifestações 

da sexualidade infantil e cotidiano escolar. Perspectivas contemporâneas de educação 

sexual. Educação sexual na educação básica. 

 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 

Subsidiar a reflexão e estimular novas ações no processo de educação sexual sempre 

existente no cotidiano escolar numa perspectiva de direitos sexuais como direitos 

humanos. 

 

  

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Oportunizar a reflexão crítica e o debate sobre conceitos básicos em relação à 

sexualidade; 

- Rever sinteticamente e criticamente a história da sexualidade como importante 

expressão de construção sociocultural. 

- Entender os direitos sexuais como direitos humanos fundamentais. 

- Compreender a dimensão sexualidade em suas diversas expressões nas várias 

fases do desenvolvimento humano. 

- Compreender o processo de educação sexual como parte inseparável do 

processo educacional da humanidade através de seus reflexos no cotidiano 

escolar. 
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V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
Capítulo I - Por que ainda ficamos inibidos diante do tema sexualidade?  

Seção 1. Você é sexuado/a? 

Seção 2.  Existe diferença entre sexo e sexualidade? 

Capítulo II - Educação sexual e seus paradigmas 

Seção 1. Os paradigmas de educação sexual na educação brasileira e  suas vertentes 

pedagógicas 

Seção 2. Reflexões sobre um paradigma emancipatório de educação sexual 

Seção 3. Direitos sexuais são direitos humanos universais: expressão do novo 

paradigma 

Seção 4. Direitos à educação sexual compreensiva na escola 

Seção 5. Educação sexual compreensiva no cotidiano escolar  

Capítulo III - Direito à educação sexual compreensiva na infância e na adolescência 

Seção 1. A criança que você foi e a criança que você educa 

Seção 2. Adolescência e sexualidade 

 

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A disciplina acontecerá: 

1)momentos:  presencial e/ou web conferência/ web aula (via adobe connect) com as 

professoras da disciplina e o tutor/a no pólo; 

2) acompanhamento da disciplina semanalmente com o tutor/a no polo, para o 

desenvolvimento da disciplina incluindo também a produção do trabalho final individual 

escrito;  

3) apoio permanente no transcorrer da disciplina pelas tutoras online/ polo e pelas 

professoras na Sede do CEAD, por meio das ferramentas do ambiente virtual de apoio 

à aprendizagem MOODLE, bem como via telefone 0800 645 7400 / (48) 3321 8434;  

4) no espaço do MOODLE serão desenvolvidas atividades como chat, fórum e demais 

exercícios previstos (vide item avaliação); 

5) momento presencial e/ou web conferência/ web aula (via adobe connect), com as 

professoras da disciplina e o tutor/a no pólo, depois de transcorrido 2/3 da disciplina; 

6) prova presencial no polo; 

7) exame final no polo. 
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VII- AVALIAÇÃO 

 

Buscando vivenciar a avaliação como processo formativo, considerar-se-á, para 

efeitos de avaliação: 

→ A qualidade da relação grupal em classe (no polo e online), com estímulo à vivência 

das competências próprias do perfil de um/a pedagogo/a na perspectiva 

emancipatória;  

→ O crescimento e habilitação do indivíduo nas competências necessárias ao 

desenvolvimento de uma abordagem de Educação Sexual Emancipatória 

→ A participação efetiva em todas as atividades propostas presencial e online, por 

meio de críticas construtivas, de sugestões, da realização dos trabalhos propostos, 

etc.  

→ A frequência, entendida como a participação obrigatória presencial e nas atividades 

online expostas na agenda (A frequência online fica registrada no ambiente MOODLE 

por meio da participação efetiva nas atividades propostas).  

→ A qualidade dos textos escritos pelos alunos, bem como dos demais trabalhos feito 

individualmente e/ou coletivamente. 

→ Prova final e ou exame final, individual e presencial.  

→ Leitura obrigatória de um livro que você encontrará especificado no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem da disciplina. Ao final de cada leitura semanal, escreva um 

pequeno comentário registrando suas impressões.  

→ Ao final da leitura do livro e da disciplina, todas essas suas produções, juntas, 

acrescidas de um comentário conclusivo sobre as contribuições do livro ao seu 

entendimento da temática Educação e Sexualidade constituirão um dos trabalhos 

finais da disciplina. 

→ Junto com o estudo do Caderno, essas reflexões servirão de base para o segundo 
trabalho final da disciplina: “Reflexões sobre as contribuições da disciplina Educação e 
Sexualidade à minha prática pedagógica”, construído no gênero textual memorial 
descritivo individual com, no mínimo, três páginas digitadas, com introdução, 
desenvolvimento e conclusão. Lembre-se de seguir as normas da ABNT. 
→ Ambos os trabalhos deverão ser postados no AVA, no espaço indicado, nas datas 
preestabelecidas no cronograma da disciplina. 
→ Uma auto - avaliação escrita e postada no AVA MOODLE. 
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