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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Adolescência e puberdade - Mecanismo de reprodução humana 
 

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 

 Sexualidade, adolescência e puberdade. 
 

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, Computador e internet.  
 

Aplicação/Fixação 

Instruções: Queridos alunos, foi pensando em nossa carga horária semanal (3 -três- aulas) que a metodologia 

desse tema está organizada em 1º ,2º e 3º aula. Aproveitem para elaborar cada um seu cronograma de estudo. 

Para facilitar seus estudos e a realização das atividades seguiremos dividindo o conteúdo como se estivéssemos 

em sala de aula. Abraços a todos e bons estudos! 

1ª aula: LEIA O TEXTO A SEGUIR COM ATENÇÃO E FAÇA UM RESUMO EM SEU CADERNO 

PUBERDADE: MUDANÇAS DE CORPO – SEXUALIDADE DO ADOLESCENTE 

         A adolescência é um momento de mudança psíquica e social. A puberdade são mudanças físicas profundas, que vêm 

acompanhadas de alterações de humor, instabilidade emocional e muitos questionamentos e conflitos. Nas meninas a puberdade 

ocorre entre 10 e 13 anos e nos meninos entre 12 e 14 anos. Ela pode ser caracterizada como um período de maturação biológica, 

pois nessa fase ocorrem alterações que levam à transição para a fase adulta, ou também, para a fase reprodutiva. 

A Puberdade é um fenômeno biológico e comportamental. É um período de transição da infância para a adolescência. Ou seja, mudanças 

comportamentais, morfológicas e fisiológicas, que se refletem no modo de pensar, sentir e se comportar, irão acontecer. É a fase do 

aparecimento das características sexuais secundárias, de acordo com o gênero. Entre meninas, ela pode ocorrer entre os oito e treze 

anos e, em meninos, entre os nove e quatorze anos. O início da puberdade pode variar devido a fatores influenciadores, como a 

genética e o ambiente, nesse último um dos elementos que mais afetam nessa fase é a nutrição. O corpo na puberdade está sob 

intensa influência hormonal, algumas características em comum podem ser  observadas: 

 O estirão de crescimento, fase em que ocorre uma aceleração no crescimento do indivíduo; 

 Aumento da oleosidade da pele, o que pode influenciar no aparecimento de acne; 
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 Aumento da sudorese; 

 Desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório; 

 Desenvolvimento do sistema reprodutor; 

 Desenvolvimento esquelético e muscular, entre outras características.  

 Cada pessoa tem seu tempo e desenvolve as características secundárias de acordo com o ritmo do seu corpo. Os 

principais caracteres sexuais secundários na puberdade são: 

N Nos meninos o hormônio esteroide responsável pelo surgimento das características sexuais secundárias é a 
testosterona. As características secundárias que surgem nessa fase são: 

● Surgimento de pelos nas regiões axilares (axila), inguinais (pubianos) e torácicos (peito), faciais (barba); 
● Aumento em volume dos testículos e tamanho do pênis; 
● Oscilação da entonação da voz; 
● Alargamento dos ombros; 
● Desenvolvimento da massa muscular e aumento de peso e estatura; 
● Início da produção de espermatozoides; 

● Início da polução noturna (é a ejaculação involuntária que acontece durante o sono. Começa na puberdade, com o início da produção 
de espermatozoides e o desenvolvimento psicossexual). 

● É importante destacar também que, muitas vezes, pode ser observado um aumento no tamanho das mamas em meninos, 
no entanto, elas regridem espontaneamente na maioria dos casos.  

● Nas meninas os hormônios são o estrogênio e a progesterona. 

 Princípio do ciclo menstrual (menarca – primeira menstruação); 

 Alargamento da bacia, podendo desenvolver depósito de gordura nas nádegas, nos quadris e nas coxas; - 
surgimento de pelos nas regiões axilares (axila) e inguinais (pubianos); 

 Desenvolvimento das mamas. 
 

Importante destacar que é na puberdade que ocorre a menarca, ou seja, a primeira menstruação, que é um marco na vida 
da mulher e indica que ela entrou em sua fase reprodutiva. A primeira menstruação ocorre, geralmente, por volta dos 
doze, treze anos de idade, no entanto, essa idade pode variar, devido à influência de fatores genéticos, ambientais e 
psicológicos. É na puberdade que o corpo da mulher transforma-se sendo capaz de gerar um novo ser, permitindo uma 
gestação caso ocorra uma relação sexual desprotegida.  

AÇÃO HORMONAL NA PUBERDADE  

A puberdade caracteriza-se, principalmente, pela ação dos hormônios esteroides, os hormônios sexuais, na formação 
das características sexuais secundárias, como mudanças na voz, crescimento das mamas em mulheres, 
crescimento de pelos faciais em meninos, ou seja, características não relacionadas diretamente ao sistema 
reprodutivo. Esse processo todo é desencadeado por uma glândula, a hipófise, localizada no cérebro. Em um dado 
momento a hipófise passa a fabricar hormônios sexuais que colocam em atividade ovários e testículos, os quais auxiliam 
na produção dos hormônios responsáveis pelas mudanças do organismo. Na mulher os principais hormônios são o 
estrógeno e progesterona, no homem a testosterona. Quando esses hormônios sexuais atingem um nível específico, 
ocorre nas meninas à menarca e nos meninos a produção de sêmen.  

PUBERDADE PRECOCE  

     A puberdade precoce é caracterizada pelo surgimento das características sexuais secundárias antes dos oito anos de 
idade em meninas e antes dos nove anos em meninos, devido ao aumento dos hormônios sexuais no sangue 
antecipadamente. Entre os fatores que podem estar relacionados à puberdade precoce, podemos destacar a exposição a 
hormônios ou a algum fator que faz com que as glândulas os secretem antecipadamente. Alguns fatores que podem 
estar relacionados a alterações no funcionamento das glândulas são substâncias presentes em agrotóxicos e em 
plásticos, como o bisfenol, presente em algumas embalagens plásticas. Caso sejam observadas alterações no corpo 
das crianças de forma precoce, é importante a realização de uma avaliação médica. 

 2ª aula: Ótimo! Você já conclui a primeira aula, anotou em seu caderno as principais mudanças físicas que ocorrem 
durante o processo da puberdade e adolescência. Nessa aula a sugestão de atividade é: 

● Em uma folha elabore um mapa conceitual tendo como tema central: PUBERDADE.  
● Nesse mapa você colocará 10 tópicos sobre a puberdade vistos no texto anterior e deverá ilustrá-los. Como material de 

apoio e para aprofundar ainda mais o conteúdo separamos vídeos que auxiliarão a entender ainda mais o conteúdo 
trabalhado na 1º aula. Clique no link abaixo para assistir aos vídeos. Caso não tenha acesso a internet, somente com a 
leitura dos textos você poderá realizar as atividades. https://www.youtube.com/watch?v=HjS3Q2INYOY;  

● https://www.youtube.com/watch?v=e_oKs2Batkk; 
●  
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● https://www.youtube.com/watch?v=L_-HSJrVWK4 

3ª ATENÇÃO: A 3ª aula consiste na realização das atividades no caderno. Lembrando que se trata das atividades de 
fixação, portanto é importante o registro e a resolução das mesmas!  

 

Síntese/Avaliação 

● Em seu caderno, copie as seguintes perguntas e responda com base no texto, nos vídeos trabalhados e no material de apoio:  

 

1. Explique o que é a puberdade?  
2. Quais são os hormônios sexuais masculinos e femininos e de que forma eles estão relacionados às mudanças que ocorrem na 

puberdade? 
3. As características sexuais secundárias (que ocorrem na puberdade) ocorrem exatamente ao mesmo tempo em todas as 

pessoas? Por quê?  
4. As mulheres apresentam duas estruturas ovoides com aproximadamente três centímetros de comprimento que são 

denominadas ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos e produzem os hormônios: 
  
a) insulina e estrogênio. 
b) ocitocina e testosterona. 
c) estrogênio e progesterona. 
d) ocitocina e progesterona 
e) testosterona e estrogênio. 

 
5. Dos hormônios abaixo, assinale aquele (s) responsável (is) pelas características sexuais masculinas (barba, voz grossa, 

músculos...). 

a) Testosterona 
b) Estrógeno 
c) Progesterona 
d) Prolactina 

6. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo responsável pela diferencial sexual, produção de 
espermatozoides, desenvolvimento dos músculos e promoção da libido. Esse importante hormônio é produzido no homem em 
qual órgão? 
a) pênis. 
b) hipófise. 
c) hipotálamo. 
d) testículo. 
 

7. Correlacione corretamente: 

a) Menarca 
b) Testosterona 
c) Progesterona  
(  ) Principal hormônio masculino 
(  ) Hormônio feminino 
(  ) Primeira menstruação  
 

 

Registro de Frequência 

⮚ Resumo e leitura do texto; 
⮚ Elaboração do mapa conceitual; 
⮚ Cópia e realização das atividades. 

 

Referência 
 
Os links a seguir aprofundam ainda mais o conteúdo visto nessa semana, além de introduzir conteúdos que serão trabalhados nas 
próximas semanas. Boa leitura, bons estudos!  

Material de apoio:  https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/puberdade.htm;  

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/testosterona.htm; 

 https://escolakids.uol.com.br/ciencias/puberdade.htm; 

 https://www.estudopratico.com.br/aparelho-reprodutor-feminino-e-masculino/ 
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