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EDUCAÇÃO SEXUAL

Só informar não basta!

É fundamental ter uma atitude positiva, em relação ao sexo, 

em que as crianças, desde pequenas, percebam a sexualidade

como algo bonito e prazeroso.



PADRÕES DE BELEZA

É a educação pautada na ética, nos valores, 

nos respeito por si e pelo outro.

No princípio da igualdade entre as pessoas, 

sem preconceito ou discriminação, 

que vai caminhar com seu filho para a vida 

toda.

Educação Sexual



É importante que:

a criança conheça o seu corpo e 

saiba cuidar dele, que desde pequena 

aprenda a se proteger e que perceba a 

igualdade entre meninos/ homem e 

meninas / mulheres, sem vantagens e/ou 

privilégios para um ou outro.

É isso que se aprende com os pais, 

desde os primeiros anos de vida.

Assim como o carinho e a proteção –

pontos fundamentais para um bom 

desenvolvimento da sexualidade.

SEXUALIDADE
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Sistema Reprodutor Feminino
Órgãos do Sistema Reprodutor Feminino, características,

imagem, fertilização, aparelho reprodutor feminino

Sistema Reprodutor Masculino
Órgãos do Sistema Reprodutor Masculino, características, 

imagem, reprodução humana, aparelho reprodutor masculino



Órgãos sexuais masculinos externos
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O que é sexo? 

O que é sexualidade? 

Sexo é importante?

O que é sexo? Amor? Namoro? Amizade?

Como se conquista uma mulher? 

Quem tem alguma doença pode fazer sexo? 

Como fazer sexo?

Uso da camisinha: Como usar? É importante usar? 

A partir de quantos anos pode fazer sexo? 

O que é transa? 

O que é amar na cama? 

Como cuidar do corpo? 

É normal crescer pelos debaixo do braço e no peito? 

É normal engrossar a voz? 

O que é este caroço no pescoço dos homens?

Como se engravida? 

Pode fazer sexo durante a gravidez? 

Como sabemos que estamos grávidas? 

Qual é o tempo de gravidez? 

Porque algumas mulheres não engravidam? 

O que é aborto? Por que algumas mulheres fazem?

O que é ovulação? 

O que é parto normal e cesariana? 

Quem está grávida pode menstruar e fazer sexo? 

Você acha careta engravidar e casar? 

Engravidar dói? 

Por que grávidas têm desejos? 

Por onde sai o bebê? 

O que é fimose? 

O que é AIDS? 

Como é ser gay? Como é o sexo entre eles? 

Qual é a idade correta para transar? 

O que é gozar? É bom? 

O que é menstruação? Quando começa? 

Questões de crianças da 3ª e 4ª séries do ensino fundamental  

Escola Municipal de Contagem - MG



MOTIVOS PARA FALAR DE SEXO EM CASA

1- A criança mais informada, e de forma correta, terá maiores chances de saber lidar com sua 

sexualidade e, no futuro, vivenciá-la sem culpa.

2- Conversar sobre esse assunto em casa ajuda a destruir alguns mitos e a corrigir algumas 

informações e conceitos errados.

3- Possibilita um aumento da intimidade e confiança entre os pais e filhos; os filhos passam 

a ver os pais como pessoas  com quem podem contar no caso  de uma dúvida ou problema.

4-Aumento da afetividade.

5- Quando conversam as crianças ficam mais tranqüilas porque  têm suas dúvidas sanadas.

6- A criança passa a conhecer mais seu corpo.

7- Proteção contra o abuso sexual: informando e falando sobre sexo naturalmente com seu 

filho, ele terá melhores condições de se proteger de situações externas, sem se sentir culpado, 

com medo das ameaças muitas vezes impostas pelo agressor/ abusador.



Aumento da Pulsão Sexual na adolescência!



PRESERVATIVO MASCULINO

“Camisinha”

INFORMAR!!!



PRESERVATIVO FEMININO

“Camisinha”

INFORMAR!!!



O QUE A INFORMAÇÃO POSSIBILITA A SEU FILHO:

•Que as crianças sejam mais responsáveis.

•Que as escolhas sejam mais pensadas e, com isso, ter menos chances de errar.

•Que tenham melhores condições de administrar seus conflitos, dúvidas e medos.

•Que o início da vida sexual seja mais tranqüilo, harmonioso e com prevenção. 

O ideal é que a família abra um espaço para o diálogo, 

não só para a informação!

Dialogar é dar oportunidade para a criança aprender. E não só sobre sexo. A primeira grande 

curiosidade de uma criança é saber de onde vêm os bebês. Quando ela pergunta aos pais e 

eles respondem de forma clara e confiável, a criança não só deixa de lado sua curiosidade, 

já que tem sua dúvida sanada, mas também descobre um modelo de conhecimento que usará  

para ao resto de sua vida.

É perguntando que  se descobre as coisas!!......



O IMPORTANTE É SER NATURAL QUANDO O ASSUNTO É SEXO!

Quando você fala de sexo com seu filho, está fazendo com que ele seja mais amadurecido na

hora das escolhas, desenvolva uma opinião própria mais consistente e não vá frequentemente 

pela cabeça dos amigos.

As respostas às perguntas devem ser claras, verdadeiras, sem preconceito.

Deve-se levar em conta a idade da criança, sendo então a resposta mais simples ou mais elaborada.

Esse é o melhor caminho para a aprendizagem da sexualidade.

•Transmita em todas as respostas a idéia do prazer, do respeito ao outro, 

do carinho e da responsabilidade.

• Reforce a idéia de que sexo  é um encontro entre duas pessoas adultas 

que se gostam.



Educação Sexual – em casa ou na escola – é um processo contínuo e a 

cada dia estamos aprendendo e tendo a chance de rever o que foi feito 

e como poderia ser melhor.


