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PLANO DE ENSINO – SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO
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Créditos
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ENS230
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Código da
turma:
Docente(s)
responsável(is):

Caracterização da disciplina
Nome
da SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO
disciplina:
Carga
24
Aula
0 Câmpus: Santo
horária:
horas
prática:
André
Turma:

Turno:

Diurno

Quadrimestre:

1

Ano:

2021

Mirian Pacheco Silva Albrecht

Segunda
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00

A

Alocação da turma
Terça
Quarta
Quinta

Sexta

Sábado

x
x

SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO - 6 CRÉDITOS (2T E 4I)
Ementa
Perspectiva histórica e interdisciplinar da sexualidade. O currículo e a dimensão
educativa da sexualidade. Educação sexual no cotidiano escolar. O professor
como educador sexual. Projeto de educação sexual. Material didático para
a Educação Sexual.
Objetivo
•
•

Conceituar sexualidade como algo intrínseco à vida, portanto presente na
prática educativa.
Reconhecer que a sexualidade possui uma perspectiva histórica e
interdisciplinar, bem como, reconhecer a importância de considerá-la no
currículo escolar.
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•
•

Identificar os diferentes tipos de abordagens da sexualidade e perceber
suas dimensões na educação.
Pesquisar sobre os diferentes tipos de material didático específicos sobre
Educação Sexual e elaborar um projeto de Educação Sexual estabelecendo
conexões entre currículo e cotidiano escolar

METODOLOGIA DE ENSINO
A disciplina será pautada por atividades teórico-práticas, realizadas por meio
atividades síncronas e assíncronas, com interações em grupos de discussão no
google classroom, seminários, exposição oral registrada em vídeo aulas, reflexões
textuais e registros escritos.
O atendimento será semanal: quarta-feira 18:00 às 19:00. (agendar horário caso
seja necessário realizar Webconferência)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e feita através da participação dos alunos em todas as
atividades propostas, considerando-se: a autonomia, a responsabilidade, a
compreensão dos tópicos discutidos, a criticidade e a criatividade.
Distribuição das atividades:
- Projeto de Educação Sexual – trabalho final da disciplina – entregar texto
escrito e apresentar o projeto (vídeo)
- Atividades das aulas – pontualidade na entrega e qualidade das atividades google classroom
- Seminário (Vídeo aulas gravadas e proposição de atividades sobre o tema da
aula)
Distribuição dos conceitos em cada atividade:
A - Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da
atividade.
B - Bom desempenho, demonstrando boa capacidade de uso dos conceitos da
disciplina na atividade.
C - Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso
adequado dos conceitos da disciplina, habilidade para enfrentar problemas
relativamente simples.
D - Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, na
atividade, com familiaridade parcial do assunto e alguma capacidade para
resolver problemas simples, mas demonstrando deficiências que exigem trabalho
adicional para prosseguir em estudos avançados.
F – Não atingiu os objetivos da atividade.
O – Não realizou a atividade na data estipulada.
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NORMAS DE RECUPERAÇÃO E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO
A aprovação dos alunos é condicionada a obtenção dos conceitos A, B ou C.
Terá direito a uma avaliação substitutiva (na semana 12) o aluno que obtiver o
conceito D.
Bibliografia
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Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
pluralidade cultural orientação sexual. Brasília: MEC, 1997. v.10. 164p.
BRUESS, C.; GREENBERG, J. Sexuality Education: theory and practice. Jones
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FIGUEIRÓ, Mary Neide Damico. Formação de educadores sexuais: adiar não
é mais possível. Campinas, SP: Mercado de Letras; Londrina, PR: Eduel, 2006.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 9ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990.
___. História da sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1980.
GALLO, S. e SOUSA, R. M. de. Educação do preconceito: ensaios sobre poder
e resistência. Campinas, SP: Alínea, 2004.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação. Uma perspectiva
pós-estruturalista. 16. ed. Petropol: Vozes, 2014.
___.Currículo, género e educação. 1ª. ed. Porto -- Portugal: Porto Editora, 2001
RIBEIRO P.R.C. Corpos, gêneros e sexualidades: questões possíveis para o
currículo escolar.
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DISCIPLINA: SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO
PROFESSORA: MIRIAN PACHECO SILVA ALBRECHT
Aula

Data

Atividade

1

03/02

Apresentação
disciplina

2

10/02

3

24/02

4

03/03

5

10/03

6

17/03

7

24/03

Objetivos específicos

Atividades teóricas e
recursos/ferramentas de
EaD
Aula síncrona

Atividades práticas e recursos /
ferramentas de EaD

da Discutir sobre os conteúdos, as
estratégias pedagógicas e o formato de
avaliação que será utilizado na disciplina
Projeto
Elaborar um projeto de educação sexual Aula assíncrona
de educação sexual.
Uso do google drive
Material didático para Realizar uma pesquisa sobre a
Aula assíncrona
a Educação Sexual.
disponibilidade de sites que contenham Leitura de texto e pesquisa
materiais didáticos sobre educação
Uso do google drive
sexual
Perspectiva histórica e Identificar os aspectos históricos e
Aula assíncrona
interdisciplinar
interdisciplinares que permeiam os
Leitura de texto e pesquisa
da sexualidade.
conteúdos de sexualidade
Uso do google drive

Aula assíncrona
Google meet
Link enviado aos alunos
Aula assíncrona
Início da elaboração do projeto
Aula assíncrona
Continuação da elaboração do
projeto
Uso do google drive
Aula assíncrona
Continuação da elaboração do
projeto
Uso do google drive

O
currículo
e
a
dimensão
educativa
da sexualidade:
Legislação brasileira
O
currículo
e
a
dimensão
educativa
da sexualidade. Projeto
pedagógico escolar

Discutir aspectos relacionados a
legislação brasileira sobre Educação
Sexual

Aula assíncrona
Leitura de texto.
Uso do google drive

Discutir aspectos relacionados a
organização do trabalho escolar
relacionado a educação sexual

Aula assíncrona
Leitura de texto.
Uso do google drive

Aula assíncrona
Continuação da elaboração do
projeto
Uso do google drive
Aula assíncrona
Continuação da elaboração do
projeto
Uso do google drive

Educação sexual
no Analisar elementos, práticas e ações
Aula assíncrona
cotidiano
escolar: docentes relacionadas ao trabalho com Leitura de texto.
Ensino Fundamental
educação sexual no Ensino Fundamental Uso do google drive

Aula assíncrona
Continuação da elaboração do
projeto
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8

31/03

Educação sexual
no Analisar elementos, práticas e ações
cotidiano
escolar: docentes relacionadas ao trabalho com
Ensino Médio
educação sexual no Ensino Médio

Aula assíncrona
Leitura de texto.
Uso do google drive

9

07/04

10

14/04

O
professor
como Identificar as possibilidades e os limites Aula assíncrona
educador sexual.
da atuação de professores/as como
Leitura de texto.
educadores/as sexuais no cotidiano
Uso do google drive
escolar
Projeto
Apresentar o projeto de educação sexual Aula assíncrona
de educação sexual.
que foi elaborado durante a disciplina
Uso do google drive

11

29/04
(reposição
de 17 de
fevereiro)

Avaliação final
entrevistas
individuais/grupos

Discutir sobre a avaliação na disciplina

Aula síncrona

12

07/05
(reposição
de 21 de
abril)

Recuperação
Encerramento

Conferir os conceitos finais

Aula assíncrona

Uso do google drive
Aula assíncrona
Continuação da elaboração do
projeto
Uso do google drive
Aula assíncrona
Finalização da elaboração do
projeto
Aula assíncrona
Apresentação do projeto
Atividades em grupo
Uso do google drive
Aula síncrona
Atividades individual
Uso do google drive

Aula assíncrona
Atividades individual
Uso do google drive

Observação:
1. Conforme o calendário acadêmico a aula será realizada no dia 29/04 em reposição ao feriado do dia 17/02.
2. Conforme o calendário acadêmico essa aula deverá ser realizada no dia 07/05, em reposição ao feriado do dia 21/04.

