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Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

8º ANO 14/05 a 20/05 3 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular (es) Participante(s): Professor (es): 

CIÊNCIAS - Carollyne Nizer Cunha 
Eduardo Langner Neri 

Jeferson Witte 
Margarete Oneda 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Mecanismos reprodutivos 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

⮚ Compreender conceitos fundamentais e estruturais explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar 
processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborando para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

Objetos de Conhecimento 

⮚ Mecanismos reprodutivos – anatomia humana – sistema genital feminino e masculino  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

⮚ (EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos 

hormônios sexuais e do sistema nervoso.  

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

⮚ Caderno; 
⮚ Caneta; 
⮚ Lápis;  
⮚ Lápis de cor; 
⮚ Computador e internet.  

 

Aplicação/Fixação 
 

⮚ 1ª Aula: Nessa primeira aula vamos entender a anatomia do sistema genital/ reprodutor masculino e feminino, a 
posição anatômica de cada órgão e sua respectiva função, por isso leia atentamente, elabore um resumo do texto e 
registre em seu caderno.  

 
 

Anatomorfofisiologia FEMININA - Órgãos Genitais Externos 
 
A anatomia dos órgãos sexuais femininos é composta por: 

● Monte de Vênus: onde se localizam a maior parte dos pelos, que recobrem o osso pubiano. 
● Clitóris: órgão pequeno e arredondado que fica acima da entrada da uretra. É muito sensível. Responsável 

também pelo prazer da mulher. 
● Uretra: orifício, abaixo do clitóris e acima da entrada vaginal, por onde sai à urina. 
● Vagina: canal que liga a vulva ao útero; abertura alongada por onde saem o sangue da menstruação, e o bebê 

(no parto normal). É por onde ocorre também a penetração, na relação sexual. Essa entrada é recoberta por 
uma membrana chamada hímen, que é rompida na primeira relação sexual. A chamada virgindade é a 
preservação desse hímen intacto. 

● Grandes Lábios: camada de pele mais externa da vulva. Recoberto de pelos. 
● Pequenos Lábios: temos de afastar os grandes lábios para visualizá-los. Sem pelos. 
● Mamas: Desenvolvidas na puberdade. Sensível ao toque, na relação sexual. Armazena o leite durante a gravidez 

e amamentação. 
 

Anatomorfofisiologia FEMININA - Órgãos Genitais internos  



● Útero: local onde fica o feto na gravidez (muscular – aumenta e diminui de tamanho). 
● Tubas uterinas: duas tubas por onde os óvulos passam e ocorre a fecundação. 
● Ovários: também dois. Local onde armazenam e desenvolvem os ovócitos (célula reprodutora feminina). Os 

ovários também produzem o hormônio feminino estrogênio. 
 

Anatomorfofisiologia MASCULINA - Órgãos Genitais externos 
● Pênis: Membro que enrijece na excitação. Local por onde sai o esperma (sêmen) na hora da ejaculação (função 

reprodutora) e por onde sai à urina (função urinária). 
● Prepúcio: pele que cobre a ponta do pênis (glande). 
● Glande: “cabeça” do pênis. É muito sensível à estimulação. 
● Saco Escrotal: bolsa que guardam os testículos. 

 
Anatomorfofisiologia Masculino- Órgãos Genitais internos 

● Testículos: (glândulas sexuais masculinas) São responsáveis pela produção dos espermatozoides e dos 
hormônios masculinos. 

● Uretra: Canal por onde sai urina e esperma (ejaculação). 
● Epidídimo: local onde ficam os espermatozoides até serem expelidos na ejaculação. 
● Canais Deferentes: canais por onde passam os espermatozoides até chegar à próstata. 
● Vesícula seminal e Próstata: glândulas que produzem o líquido que junto do espermatozoide formam o sêmen. 

O líquido nutre ajuda os espermatozoides se locomoverem (“nadarem”) até alcançarem o ovócito secundário 
(nas tubas uterinas). 

 
2ª Aula: Agora que você já fez a leitura e o resumo do texto, vamos registrar no caderno o desenho anatômico de cada 
aparelho. Por isso, em uma folha A4 ofício desenhe e INDIQUE AS PARTES correspondentes do sistema reprodutor 
masculino e sistema reprodutor feminino, em seguida cole seu desenho no caderno.  
 
LEMBRE-SE DE COLORIR OS DESENHOS 
 
SISTEMA REPRODUTOR FEMININO - ANATOMIA INTERNA E EXTERNA  

 
 
 
SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO - ANATOMIA INTERNA 



 
 
3º Aula: Em nossa última aula da semana vamos desenvolver atividades de fixação do conteúdo visto nas primeiras 
aulas. Em seu caderno, copie e responda as questões a seguir.  
 

1. Pesquise sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino. Esse sistema é composto por diversos órgãos que 
permitem a fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura a seguir e nomeie as partes indicadas. 

 
 

 

2. O ovócito é liberado por qual estrutura feminina? 
a) vagina 
b) ovário. 
c) útero 
d) tuba uterina. 
e) clitóris. 
 

3. O epidídimo tem a função de: 
 
a) armazenar espermatozoides. 
b) produzir hormônio sexual masculino. 
c) produzir espermatozoides. 
d) produzir hormônios gonadotróficos. 
e) produzir líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções vaginais. 
 

4. Pesquise sobre a anatomia do Sistema genital masculino, observe a figura abaixo e  responda: 



 
Qual o nome das estruturas indicadas? 
 

5. As glândulas seminais estão localizadas em uma região atrás da bexiga urinária do homem e são responsáveis 
pela produção de uma secreção que constitui grande parte do que chamamos de sêmen. Além das glândulas 
seminais, que outras glândulas são consideradas anexas do sistema genital masculino? 
 
a) Epidídimo e uretra. 
b) Próstata e glândulas bulbouretrais. 
c) Glândulas bulbouretrais e bolsa escrotal. 
d) Próstata e bexiga. 
e) Pênis e glândulas bulbouretrais. 
 

6. A respeito do sistema genital, marque a alternativa que indica corretamente o nome do órgão onde são 
produzidos os hormônios sexuais femininos, onde a fecundação ocorre e onde o embrião se desenvolve. 
 
a) Tubas uterinas, útero e ovários, respectivamente. 
b) Útero, tubas uterinas e útero, respectivamente. 
c) Ovários, útero e útero, respectivamente. 
d) Ovários, ovários e tubas uterinas, respectivamente. 
e) Ovários, tubas uterinas e útero, respectivamente. 
  

7. Sobre o sistema genital masculino e feminino, marque a informação INCORRETA: 
 
a) A vagina é um canal musculoso que se estende até a base do útero. 
b) Os lábios maiores e lábios menores fazem parte da anatomia externa feminina (pudendo feminino). 
c) Os espermatozoides são produzidos no interior dos túbulos seminíferos e ficam armazenados nos ductos 
deferentes, onde completam seu amadurecimento. 
d) Os ovários e as tubas uterinas são considerados glândulas anexas do sistema reprodutor masculino. 

 
 
 

 
 

 

Síntese/Avaliação 

⮚ Resumo do texto no caderno – 01 AULA. 
⮚ Desenho da anatomia dos aparelhos reprodutores no caderno – 01 AULA. 
⮚ Cópia e resolução das atividades no caderno – 01 AULA. 

 

Registro de Frequência 

⮚ Ocorrerá em decorrência das atividades desenvolvidas no caderno com a data e a referência à semana da 
atividade devidamente registrada.  

 

Referencial 

⮚ Material de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=392&v=KKH6piaPvk0&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=392&v=KKH6piaPvk0&feature=emb_logo

