
Os alunos irão utilizar a internet como recurso de buscas e aprenderão como usá-la de forma efetiva. Então eles 

aplicarão essas novas habilidades para pesquisar mitos relacionados a sexualidade e métodos contraceptivos. 

Objetivos 

Refletir sobre os prós e contras no uso da internet como ferramenta de busca 

Tornar-se familiarizados com espaços online confiáveis sobre educação sexual 

Avaliar fontes online de informação sobre saúde sexual  

Procedimento 

Comece perguntando aos alunos como e onde eles buscam informação e resposta para perguntas. Quantos 

perguntam a um professor, familiar ou adulto? Quantos perguntam para um amigo ou irmão? Quantos procuram em 

livros ou na biblioteca? Quantos pesquisam na internet? 

Provavelmente a Internet será a resposta mais freqüente. Pergunte por que eles usam mais a internet e anote as 

respostas no quadro. Pergunte quais podem ser lados negativos de usar a internet como fonte de pesquisa. Ajude-

os: A informação na internet não está sempre correta; nem sempre se tem certeza de quem foi o autor do texto; 

encontrar muitas fontes de informação pode tornar confuso escolher uma resposta mais adequada para sua 

pergunta. 

Diga que é comum alunos buscarem respostas na internet para perguntas relacionadas a sexualidade e saúde sexual. 

Conceito de saúde sexual - No âmbito da OMS definição da saúde como um estado de completo desenvolvimento 

físico, mental e bem-estar social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, saúde reprodutiva e 

saúde sexual / higiene, aborda os processos reprodutivos, funções e sistema de todas as fases da vida. A saúde 

reprodutiva, portanto, implica que pessoas são capazes de ter um responsável, gratificante e mais segura a vida 

sexual e que têm a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir se, quando e com que frequência a fazê-lo.  

Discuta as vantagens e desvantagens de se pesquisar sobre assuntos relacionados a saúde sexual na internet. 

Prós: É anônimo, é barato, é rápido e simples. 

Contras: parecidos com os discutidos acima. 

Lidando com mitos 

Agora os alunos receberão uma pergunta e deverão pesquisar a resposta dela na internet. Discutam antes qual 

poderá ser a resposta e idéias de palavras-chave para a pesquisa. De início é possível que os exemplos dos alunos 

sejam mais genéricos, então entregue a folha Pesquisa Efetiva Na Internet e peça para os alunos seguirem os passos. 

A frase é: 

A juventude é afetada ao ser exposta a sexo nas mídias como TV, filmes, músicas, vídeos? 

Explique que os alunos podem procurar informação em lugares que já são conhecidos como confiáveis e são 

especializadas em determinados assuntos. Estes sites combinam os aspectos positivos da internet e reduzem os 

egativos. E t egue a folha sob e Fo tes de Pes uisa Co fiáveis  e peça aos alu os pa a visita e  os sites: 

http://www.adolescencia.org.br/ 

http://www.abcdasaude.com.br/ 

Mitos sobre Sexo 

http://www.adolescencia.org.br/


Pergunte para a turma se no geral eles já ouviram afirmações sobre sexo que não sabiam se eram verdadeiras ou 

não. Pergunte se eles acham que pré-adolescentes e adolescentes são bem-informados sobre sexo. Relacione com a 

questão da mídia e pergunte se a noção das pessoas sobre sexo e sexualidade pode ser afetada pelo que a mídia nos 

mostra. Divida a turma em grupos, entregue a folha com os mitos e peça para cada grupo descobrir se um dos mitos 

é verdadeiro ou falso (dê um mito para cada grupo), anotando as palavras-chaves e os caminhos online utilizados 

para chegar a resposta (quais sites linkaram a outro, quão confiável foi a fonte, etc.). No final, os grupos 

compartilham seus achados com a turma e o professor corrige quais termos foram mais adequados e precisos para 

encontrar as respostas mais facilmente. Conclua reforçando que a internet é tão boa ferramenta de informação 

quanto são as fontes que ela usa.  

 


