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O que é sexo?

Como que faz filho?

Como que se faz sexo?

O que é ter uma relação sexual?

Menores de 18 anos podem transar?

Como se  começa o sexo?

Qual o sentimento ao dar um beijo?

Como se transmite a AIDS?   (SIDA)

Existe camisinha para mulher?

Se uma pessoa for fazer sexo e só o homem  usar 

camisinha o que acontece?

Porque todo homem que vai para 

balada quer transar depois?

Como é o jeito certo para chamar, chegar na adolescente para ter uma relação sexual?

Quero saber um pouco mais sobre a virgindade?

Há a possibilidade de um garoto de 10 anos ter uma ejaculação?



SENSUALIDADE

EROTISMO

SEXUALIDADE



SENSUALIDADE

• Fazer pose, morder os lábios, lançar um olhar misterioso e optar por 
roupas mais provocantes são as artimanhas clássicas usadas com 
o objetivo de chamar a atenção e seduzir. No entanto, os 
especialistas garantem: no fim das contas, é sexy quem tem atitude 
e sabe se valorizar. "A capacidade de seduzir não está relacionada 
ao que vestimos ou desejamos mostrar ao mundo exterior. Ela está 
muito mais ligada com a maneira como nos sentimos intimamente, 
com a autoconfiança".

• Neste contexto, a piriguete, gíria usada para descrever a mulher 
que usa roupas minúsculas e não têm medo de ousar para 
conseguir prazer e diversão, não pode ser considerada padrão de 
sensualidade. Até porque os critérios para definir quem consegue 
ou não despertar desejos são individuais e bem distintos. "O que é 
sensual para um pode não ser para o outro",



EROTISMO

• O erotismo é o estímulo sexual sem 

apresentar o sexo em forma explícita.

• Carícia

• Abraço

• Elogio

• Olhar

• Atitude 



SEXUALIDADE

• A sexualidade não está relacionada somente ao 

ato sexual.

• A sexualidade está relacionada à vida, 

sensações, sentimentos e emoções 

relacionados ao prazer. Como envolve diversas 

dimensões humanas, é um tema muitas vezes 

difícil de ser tratado e, por isso, permeado de 

dúvidas, preconceitos, estereótipos e tabus.



CORPO HUMANO
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1- útero

2- focinho-de-tenca

3- mucosa vaginal

4- clitóris

5- ovário

6- uretra

7- abertura vaginal externa

8- pequenos lábios

9- grandes lábios

10- trompa

Aparelho genital feminino no qual estão 

postos em evidência

os órgãos genitais externos e uma secção 

frontal da cavidade

vaginal.



• hímen é uma membrana fina encontrada ao redor da abertura da vagina de algumas mulheres. 

• Ao contrário do mito popular, a presença ou ausência do hímen não indica se uma moça ou 
mulher teve ou deixou de ter relações sexuais com penetração. O hímen de algumas meninas 
desaparece totalmente ainda no período fetal, antes do nascimento. Quando presente, o tecido 
do hímen geralmente é muito fino, e as atividades normais da infância como abrir as pernas na 
ginástica, andar de bicicleta, etc., ou mesmo a masturbação, podem resultar no desaparecimento 
do hímen bem antes da puberdade. 

• Às vezes o tecido do hímen não é tão fino, mas é tão flexível que ele nem se rompe com a 
penetração do pênis, principalmente se esta é feita com delicadeza. Muitas mulheres (e homens) 
esperam que haja algum sangramento e se decepcionam quando não há nada além da diversão. 
Em alguns lugares, a expectativa do sangue como prova de virgindade é tão grande que as 
mulheres costumam casar durante a menstruação, ou criar outros truques para garantir algum 
sangramento e assim evitar violência ou discriminação. O hímen que sangra na primeira relação 
parece ser uma situação anatômica minoritária.Algumas mulheres sangram na primeira relação, 
às vezes pela ruptura de um hímen mais rígido, às vezes porque na hora H faltou tranqüilidade, 
delicadeza, paciência ou mesmo porque a relação foi violenta, provocando um excessivo atrito na 
mucosa não lubrificada da vagina. Essas situações aumentam o risco de infecção. 

Algumas palavras sobre o hímen



O que é Sexo Seguro?

• É um conjunto de medidas preventivas contra DST e uma gravidez indesejável, e 
entre elas o uso da camisinha, que evita que uma pessoa tenha contato com as 
DST/AIDS.

• É fundamental todo cuidado porque o adolescente é vulnerável (está mais exposto) a 
infecção pelo HIV, quando:

• 1- Mesmo querendo se proteger, não consegue a camisinha no posto de saúde ou 
não tem dinheiro para comprar;

• 2- Quando a garota fica sem saber negociar a camisinha com o garoto;

• 3- Quando a garota aceita ter relação com o garoto porque ele diz que camisinha é o 
mesmo que “chupar bala com papel”.

• As pessoas que ainda hoje não acreditam que podem se infectar com o HIV, aquelas 
que não têm a informação adequada ou os jovens que acham que “isso não vai 
acontecer comigo”, também estão mais vulneráveis.

• O garoto e a garota que por qualquer motivo ficaram cheios de “grilos” e querem 
fazer o teste??? (transar sem camisinha? testeHIV?), mas não sabem como ou não 
conseguem, também vivem uma situação de vulnerabilidade.

• Também são mais vulneráveis as pessoas mais pobres, que vivem em situações de 
carência e violência, com poucos recursos, sem condição de se alimentar 
adequadamente, onde não tem acesso aos serviços de educação e saúde.



MENSTRUAÇÃO

• Motivos que explicam a existência da incômoda menstruação.

• A menstruação é um fenômeno natural que ocorre no organismo feminino

no período fértil que se manifesta pela eliminação de sangue, de tecidos inúteis 

do endométrio e ainda do ovócito II que não foi fecundado. 

A primeira menstruação, também conhecida como menarca, estabelece o 

período de transição do sexo feminino da fase infantil ou imatura para a 

fase adulta determinando assim o amadurecimento do organismo.O

corre aproximadamente aos onze anos e se estende até o período da 

menopausa, onde a mulher deixa de ter ovulações e, conseqüentemente, 
ciclos menstruais.

A menstruação ocorre como conseqüência da preparação do organismo para uma possível gravidez. Neste processo de preparação, os 
ovários produzem grande quantidade de estrogênio e progesterona, hormônios necessários no período de gravidez. O endométrio, por
sua vez, se desenvolve liberando os óvulos do folículo que são encaminhados para as trompas marcando o processo de ovulação. A 
partir desse processo, o organismo já está pronto para receber um espermatozóide e fecundá-lo, caso isso não ocorra, esses se 
decompõem e formam o fluxo menstrual.

O fluxo menstrual se manifesta uma vez ao mês podendo ter duração de dois a seis dias e quantidade variável. Pode ser regular se
sempre ocorrer num período semelhante como de 28 a 28 dias com duração aproximada, e irregular se o fluxo apresentar variação de
ciclo para ciclo em relação à quantidade e duração.

A menstruação pode ser prevista a partir de manifestações que ocorrem antes da  menstruação como dor de cabeça, cólicas, dor nas
mamas, irritabilidade, ansiedade, retenção de líquidos, desejo por alimentos e cansaço. A essas manifestações dá-se o nome de Tensão 
Pré-Menstrual ou simplesmente TPM que designa as manifestações biológicas e psicológicas. 



ÓRGÃO REPRODUTOR MASCULINO



ÓRGÃO REPRODUTOR MASCULINO



Ejaculação

• é o instante em que o macho ejeta o sémen, geralmente, através 
de um órgão copulador.

• Podendo ocorrer durante uma estimulação sexual, como o ato 
sexual quando deposita seus gametas no interior da fêmea ou 
durante a masturbação, assim como durante uma polução 
noturna que ocorre durante o sono.

• Reprodutivamente, este processo tem como 
objetivo fecundar a fêmea e assim criar uma nova vida, 
perpetuando a espécie, mas pode ocorrer de forma recreativa 
durante a masturbação, ou ainda de forma acidental como 
na polução noturna.

• O processo de ejaculação ocorre com uma sensação muito intensa, 
representando assim o clímax do orgasmo masculino, sendo 
extremamente agradável e satisfatório.

• A anejaculação é a condição de não ser capaz de ejacular.
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Desenvolvimento da ejaculação durante a puberdade

• A primeira ejaculação nos machos ocorre cerca de 12 meses após o início 
da puberdade, sendo a primeira de pequeno volume. 

• A ejaculação típica nos três meses seguintes produz menos de 1 mililitro 
(mL) de sémen e a produzida durante o início da puberdade é tipicamente 
clara. Após essas ejaculações iniciais, o sémen permanece gelatinoso, ao 
contrário do sémen de indivíduos adultos, que se liquefaz. 

• Na maioria das ejaculações iniciais (90%) há ausência de 
espermatozoides. Das poucas ejaculações iniciais que contêm esperma, a 
maioria dos espermatozoides (97%) não apresenta movimento e o restante 
dos espermatozoides (3%) têm movimento anormal.4 . Isto, porém, não 
torna o uso do preservativo desnecessário nas relações sexuais que o 
jovem venha a ter.

• Com o avanço da puberdade, o sémen desenvolve características maduras 
como o aumento da quantidade de espermatozoides normais. O sémen 
produzidos 12 a 14 meses após a primeira ejaculação se liquefaz depois de 
um curto período de tempo. Dentro de 24 meses após a primeira 
ejaculação, o volume de sémen e a quantidade e características dos 
espermatozoides correspondem ao sémen de um adulto.4
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• Síndrome da imunodeficiência adquirida A fita vermelha é um símbolo da solidariedade pelas pessoas infectadas 
com o HIV e por aquelas que têm de viver com SIDA.Classificação e recursos externos

• Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA — em inglês: acquired immunodeficiency syndrome - AIDS) é 
uma doença do sistema imunológico humano causada pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH —
em inglês: human immunodeficiency virus - HIV).1 2 3Durante a infecção inicial, uma pessoa pode passar por um 
breve período doente, com sintomas semelhantes aos da gripe. Normalmente isto é seguido por um período 
prolongado sem qualquer outro sintoma. À medida que a doença progride, ela interfere mais e mais no sistema 
imunológico, tornando a pessoa muito mais propensa a ter outros tipos de doenças, como infecções 
oportunistas e câncer, que geralmente não afetam as pessoas com um sistema imunológico saudável.

• O HIV é transmitido principalmente através de relações sexuais sem o uso de preservativo(incluindo sexo anal e, até 
mesmo, oral), transfusões de sangue contaminado, agulhas hipodérmicas e de mãe para filho, durante a gravidez, 
o parto ou amamentação.4 Alguns fluidos corporais, como saliva e lágrimas, não transmitem o vírus.5 A prevenção da 
contaminação pelo HIV, principalmente através de programas de sexo seguro e de troca de agulhas, é uma estratégia 
fundamental para controlar a propagação da doença. Apesar de ainda não existir uma cura ou uma vacina, o 
tratamento antirretroviral pode retardar o desenvolvimento da doença e elevar a expectativa de vida do portador do 
vírus. Enquanto o tratamento antirretroviral reduz o risco de morte e de complicações da doença, estes medicamentos 
são caros e podem estar associados a efeitos colaterais.

• A pesquisa genética indica que o HIV surgiu no centro-oeste da África durante o início do século XX.6 A AIDS foi 
reconhecida pela primeira vez em 1981, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos, e a sua causa — o HIV — foi identificada na primeira metade da década.7 Desde a sua descoberta, a AIDS 
causou a morte de aproximadamente 30 milhões de pessoas (até 2009).8 Em 2010, cerca de 34 milhões de pessoas 
eram portadoras do vírus no mundo.9 A AIDS é considerada uma pandemia, um surto de doença que está presente 
em uma grande área e que está se espalhando ativamente.10

Síndrome da imunodeficiência adquirida

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
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