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1- APRESENTAÇÃO 

Prezado(a) professor(a), 

Este material apresenta uma proposta de sequência didática para trabalhar o tema corpo humano e 
seu desenvolvimento, com foco na adolescência, com estudantes do 8o ano na perspectiva multimodal 
(KRESS; VAN LEEUWEN, 1996) e da semiótica social (KRESS et al., 2001). 

Esta sequência tem como objetivo trabalhar o corpo humano de maneira integrada, um corpo que tem 
memórias, que interage com o ambiente e com os demais a sua volta, com a utilização de diferentes 
recursos multimodais como imagens, fotografias, espelhos, textos em sua dinâmica. 

A proposta foi construída como produto educacional da pesquisa realizada pela primeira autora e 
orientada pela segunda autora, no Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência, da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Ao longo dessa pesquisa, várias atividades foram elaboradas em forma de sequência didática, tendo 
como fio norteador o corpo humano, e aplicadas semanalmente a uma turma de 8o ano do Ensino 
Fundamental II. Antes de cada aula, as autoras reuniam-se para discutir o que havia sido trabalhado 
anteriormente, e, então, se preciso fosse, reelaboravam a atividade seguinte. Esse processo foi 
importante para que as atividades tivessem uma sequência lógica e que fizessem sentido para os 
estudantes. 

Nosso objetivo ao construir este material foi disponibilizá-lo para professores que tenham interesse 
em desenvolver abordagens diferenciadas para o ensino de ciências e, mais especificamente, do tema 
corpo humano em suas salas de aula. 

O professor interessado em trabalhar essa sequência de atividades pode utilizá-la para introduzir o 
estudo sobre o corpo humano, antes de trabalhar os sistemas nele presentes, como conclusão do 
tema, ou ainda ao longo do ano letivo. Ressaltamos que este material consiste em uma proposta e que 
pode ser adaptada pelos professores de acordo com suas necessidades. 

Para a compreensão desta proposta é importante apresentarmos alguns conceitos, a saber: sequência 
didática, multimodalidade, semiótica e semiótica social. 

Uma sequência didática tem como objetivo trabalhar um tema com atividades diversas, sendo que se 
deve considerar primeiramente o que o estudante sabe sobre o que será estudado, de modo que o 
tema seja trabalhado de acordo com os conhecimentos já existentes. É necessário ainda saber que 
elaborar atividades ou exercícios múltiplos e variados permite aos alunos apropriarem-se das noções 
necessárias ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de 
comunicação diversas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). 

Segundo Kress e van Leeuwen (1996), a multimodalidade pode ser entendida como o uso de duas ou 
mais maneiras de comunicação para um mesmo tema, podendo envolver gestos, textos, gráficos, 
imagens, vídeos, entre outros (LEMKE, 1998). O uso de diversos modos de comunicação para ensinar 
um mesmo tema, pode ser uma boa maneira de construção do conhecimento científico pelos 
estudantes, pois eles terão acesso a vários recursos no processo de ensino-aprendizagem. Os modos 
são socialmente produzidos e se tornam recursos com os quais conseguimos construir significado a 
partir de vivências sociais (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996). 

A semiótica é o ramo da linguística que faz o estudo dos signos e seus significados (FONSECA, 2014). 
Os signos são entendidos como uma representação da linguagem estabelecida em um determinado 
modo de comunicação. A comunicação pode ser realizada com diversos modos e fazem sentido de 
acordo com a cultura e vivência de um determinado grupo. Por exemplo, um som de apito é um modo 
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que pode ser entendido de diferentes maneiras, com um sentido se for escutado em uma partida de 
futebol, e com outro no trânsito, e ainda outro em um parque. 

A semiótica social (KRESS et al., 2001) surgiu do interesse no significado da comunicação, pois só há 
comunicação em um contexto de interação social. Os recursos semióticos, para Kress e van Leeuwen 
(1996), são capazes de criar significados e usam dos signos para isso, porém não são capazes de criar 
significados da mesma forma, pois um signo pode fazer maior significado em um determinado 
momento, cultura ou tempo. Além disso, na multimodalidade os signos completam-se e podem gerar 
um significado mais completo. Os recursos semióticos, então, tornam possível a comunicação. 

Voltando à nossa proposta, trata-se de uma sequência didática composta por cinco atividades. Nessas 
atividades são utilizados textos, imagens estáticas, como figuras e fotografias, imagens refletidas em 
espelhos, desenhos impressos e a mão livre. A seguir apresentaremos sucintamente como a sequência 
é organizada. 

Na atividade 1, os estudantes inserem em uma urna dúvidas sobre o corpo e sexualidade, e as 
respostas a essas dúvidas serão trabalhadas na atividade 4. Nas atividades 2 e 3, serão utilizados 
espelho e fotografias da época da infância dos estudantes. Nessas aulas os estudantes são levados a 
refletir sobre as mudanças do próprio corpo na interação com o corpo atual e o corpo no passado. Na 
atividade 5, o fechamento é feito, usando-se imagens do desenvolvimento embrionário humano e 
retomando-se os conceitos trabalhados anteriormente. Uma apresentação de slides com imagens 
desde a concepção até a terceira idade é apresentada aos alunos, reforçando o que foi discutido até 
então. Não é nossa intenção impor de maneira fixa como cada atividade deve ser trabalhada, mas sim 
apresentá-las como proposições. Assim sendo, os professores podem escolher uma ou mais do que 
uma atividade e adaptar aos seus estudantes e à realidade de sua escola. 

A seguir, apresentamos os planos detalhados de cada uma das atividades com a duração prevista, 
materiais a serem utilizados, objetivos, descrição e análise da dinâmica proposta. 

Esperamos que este material contribua para sua prática em sala de aula! 

 

2- PLANOS PARA AS ATIVIDADES 

 

PLANO PARA A ATIVIDADE 1 — CAIXA DE DÚVIDAS 

DURAÇÃO: Aproximadamente 50 minutos  

MATERIAIS UTILIZADOS 

● Uma caixa fechada, com um orifício na parte de cima (urna); 
● Folhas A4; 
● Canetas esferográficas. 

OBJETIVOS 

● Levantar as dúvidas dos estudantes sobre desenvolvimento do corpo, adolescência, 
hormônios e sexualidade. 

●  Possibilitar que os alunos exponham suas dúvidas de forma anônima, para minimizar possíveis 
desconfortos e exposição da intimidade dos estudantes sobre suas dúvidas. 

● Identificar o destinatário a que os alunos remetentes irão destinar suas cartas, ou seja, quem 
são as pessoas às quais os estudantes recorrem para sanar suas dúvidas e entender como pode 
ser a abordagem para a resposta a essas dúvidas. 
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● Entender as dúvidas mais recorrentes e refletir sobre elas para elaboração da atividade nº 4, 
em que serão trabalhados textos e imagens sobre as dúvidas dos alunos com leitura mediada 
e debate em sala. 

DESCRIÇÃO 

O professor iniciará a aula comunicando aos alunos que o tema da aula será a escrita de uma carta 
para uma pessoa a escolha de cada um dos estudantes. Nessa carta, que poderá ser anônima, os 
estudantes irão escrever as possíveis dúvidas que eles têm sobre desenvolvimento do corpo, 
adolescência, hormônios e sexualidade. O professor comunicará aos alunos que as dúvidas presentes 
nas cartas serão mapeadas e listadas para serem respondidas posteriormente. 

Cada estudante receberá uma folha para a escrita da carta e terá aproximadamente 30 minutos para 
realizar a tarefa. Após escreverem as cartas, os estudantes as depositarão em uma caixa em forma de 
urna. Todas as folhas distribuídas deverão ser colocadas na urna. 

A caixa deverá ser aberta na ausência dos estudantes e lidas pelo professor. As dúvidas mais frequentes 
registradas serão trabalhadas com textos e imagens na atividade nº 4. 

 

ANÁLISE 

● Mapear as respostas encontradas nas cartas 
● Fazer levantamento das quatro dúvidas com o maior número de ocorrências para elaborar a 

atividade 4. 
 

PLANO DE AULA DA ATIVIDADE 2 — QUEM EU ERA? 

DURAÇÃO: 2 aulas de 50 minutos cada 

MATERIAIS UTILIZADOS 

● Cartolina; 
● Pincéis; 
● Fotos dos alunos no período da infância; 
● Folhas com perguntas para cada grupo; 
● Revistas para recorte; 
● Tesoura; 
● Cola. 

OBJETIVOS 

● Permitir que os estudantes discutam e reflitam sobre o período de sua infância com os colegas. 
● Propiciar que os estudantes percebam e reflitam sobre o seu próprio corpo no período da 

infância. 
● Possibilitar que os estudantes possam socializar com os colegas e conversar sobre situações 

sociais e biológicas que aconteceram na infância de todos os estudantes envolvidos. 

DESCRIÇÃO 

O professor deverá pedir com antecedência que cada estudante leve uma fotografia de sua infância 
para a aula. A idade para escolha dessas imagens não precisa ser restrita, pois cada estudante pode 
ter uma concepção do que entende ser infância. O professor solicita aos estudantes que se organizem 
em grupos de até 6 (seis) pessoas. Para que as discussões sejam compartilhadas em todo o grupo e 
também que todos participem da construção do cartaz, não é interessante que haja muitos 
componentes no grupo. No momento da aula, os estudantes deverão estar com as fotografias de sua 
infância. Cada grupo receberá uma folha com questionamentos sobre a infância e terá 30 minutos para 
conversar sobre essas questões. Sugestões de questões: 
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CONVERSE COM OS COLEGAS SOBRE AS QUESTÕES DE SUA INFÂNCIA E TENTE RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES ABAIXO: 

 QUANTOS ANOS/MESES VOCÊ TEM NESSA FOTOGRAFIA? 

 QUE LUGARES VOCÊS GOSTAVAM DE VISITAR NA INFÂNCIA? VOCÊS IAM AOS MESMOS LUGARES? 

 QUEM ESCOLHIA AS ROUPAS QUE VOCÊS USAVAM? O QUE VOCÊS ACHAM DAS ROUPAS DOS COLEGAS? 

 QUE CARACTERÍSTICAS NÃO MUDARAM NO CORPO DE VOCÊS DESDE ESSA IDADE? COMENTE. 

 A QUE DESENHOS VOCÊS ASSISTIAM? 

 DE QUE VOCÊS BRINCAVAM NA INFÂNCIA? 

 HOJE VOCÊS AINDA BRINCAM? SE SIM, COMO SÃO AS BRINCADEIRAS? 

 QUE CARACTERÍSTICAS ESTÃO DIFERENTES NO CORPO DE VOCÊS HOJE? COMENTE. 

 A QUE VOCÊ ATRIBUI AS MUDANÇAS QUE ACONTECERAM E AINDA ACONTECEM NO CORPO, DESDE QUE NASCEMOS 
ATÉ A ADOLESCÊNCIA, FASE EM QUE VOCÊS ESTÃO? 

Passados os 30 minutos, cada grupo receberá uma cartolina, e o professor deverá instruí-los a 
construírem um cartaz a partir das discussões sobre o que entendem como infância. Deverão ser 
disponibilizadas revistas, tesoura, cola, pincéis e cartolina para a confecção desse cartaz, e os 
estudantes também poderão utilizar as fotografias de sua infância para a construção dele. Os cartazes 
deverão ser guardados pelo professor para que os estudantes utilizem na atividade seguinte. 

ANÁLISE 

● Perceber como os alunos se veem e o que é infância para eles. 
● Identificar a que os alunos irão atribuir suas mudanças físicas e sociais. 
● Propiciar interação entre os alunos na discussão e na construção do cartaz. 

 

PLANO DE AULA DA ATIVIDADE 3 — QUEM EU SOU? 

DURAÇÃO: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos cada 

MATERIAIS UTILIZADOS 

● Uma caixa com tampa; 
● Um espelho; 
● Cartazes elaborados na atividade anterior; 
● Folhas com perguntas para cada grupo. 

OBJETIVOS 

● Levar os estudantes a discorrerem sobre as mudanças físicas e sociais que eles sofreram com 
o passar dos anos; 

● Promover uma discussão coletiva para que os estudantes percebam que as mudanças no corpo 
acontecem com todos os seres humanos e que alguns hormônios são responsáveis pelo 
crescimento e outros hormônios ainda pelo aparecimento de características sexuais 
secundárias; 

● Propiciar uma situação em que cada estudante possa comparar o seu próprio corpo 
atualmente com a época da fotografia usada na atividade anterior. 

DESCRIÇÃO 

Os estudantes serão convidados a organizarem-se nos mesmos grupos da atividade anterior, e deverão 
escolher um único representante para participar da atividade. O espelho deverá ser previamente 
colado dentro da caixa, que permanecerá tampada para que os estudantes não vejam o que há dentro. 
O professor deverá chamar os representantes de cada grupo em um local em que seja possível sua 
visibilidade a todos da sala. O professor informará que dentro daquela caixa há a imagem de uma 
pessoa que todos conhecem e que essa pessoa é muito importante. Cada representante deverá olhar 
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dentro da caixa e pensar em uma palavra para descrever a suposta pessoa. Todos os representantes 
serão convidados a ver quem é a pessoa, devendo se virar de costas e pensar em uma palavra. Após 
todos olharem, um por vez irá dizer uma palavra até que os grupos descubram quem é a pessoa. 
Quando descobrirem, os representantes voltarão aos seus grupos. 

Após essa atividade, o professor deverá mediar um debate sobre a imagem que vemos no espelho, o 
que ela representa e se essa imagem é uma imagem atual. Em seguida deverá entregar aos grupos os 
cartazes e as perguntas para que possam discutir sobre as mudanças que aconteceram desde a 
infância, nas fotografias, até o presente momento. A seguir, sugestões de perguntas: 

NA ÚLTIMA ATIVIDADE VOCÊS RELEMBRARAM A INFÂNCIA E ELABORARAM UM CARTAZ SOBRE ELA. OBSERVE O CARTAZ QUE 
O GRUPO PRODUZIU E PENSE NA ATIVIDADE DO ESPELHO QUE FIZEMOS HOJE PARA CONVERSAREM SOBRE AS PERGUNTAS 
ABAIXO: 

1 - QUAIS MUDANÇAS ACONTECERAM NO CORPO DE VOCÊS DESDE O PERÍODO DA INFÂNCIA ATÉ O MOMENTO? COMENTEM 
COM EXEMPLOS. 

2 - NA ATIVIDADE PASSADA, NA ÉPOCA DA INFÂNCIA, VOCÊS SE ARRUMAVAM MAIS, MENOS OU DA MESMA FORMA QUE 
VOCÊS SE ARRUMAM HOJE PARA SAIR DE CASA?  

3 - A QUE VOCÊS ATRIBUEM AS MUDANÇAS QUE ACONTECERAM E AINDA ACONTECEM NO SEU CORPO, DESDE QUE 
NASCERAM ATÉ A FASE DA ADOLESCÊNCIA? 

4 - VOCÊS ACHAM QUE SEU CORPO AINDA SOFRERÁ MUDANÇAS? COMO? 

Deverá ser estipulado um tempo de 30 minutos para que as discussões aconteçam. Os grupos serão 
convidados, após o término da discussão, a apresentarem para a turma o que o grupo representou no 
cartaz. 

ANÁLISE 

● Percepção de identidade, por parte dos alunos; 
● Desenvolvimento do trabalho em equipe; 
● Percepção da imagem do próprio corpo. 

 

PLANO DE AULA DA ATIVIDADE 4 — RESPONDENDO ÀS DÚVIDAS 

DURAÇÃO: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos cada 

MATERIAIS UTILIZADOS 

● Uma cópia dos textos para cada aluno; 
● Banners dos sistemas reprodutores humanos; 
● Livro didático. 

OBJETIVOS 

● Discutir as dúvidas mais frequentes sobre desenvolvimento do corpo, adolescência, 
hormônios e sexualidade que apareceram na atividade nº 1; 

● Possibilitar maior participação dos estudantes, já que esta atividade discute dúvidas 
levantadas por eles. 

DESCRIÇÃO 

Os estudantes poderão se reunir em grupos ou permanecerem assentados individualmente e 
receberão dois textos, sobre o sistema reprodutor feminino e sobre o masculino. O professor deverá 
fazer uma leitura mediada com os estudantes, fazendo pausas para pontuar e responder a 
questionamentos sobre o texto levantados pelos estudantes ao longo da leitura. Para que os 
estudantes tenham maior atenção na leitura mediada, sugere-se que o segundo texto seja entregue 
após as dúvidas serem discutidas. 
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Ao término da leitura de cada um dos textos, o professor deverá guiar uma conversa com os 
estudantes. Propomos que essa conversa seja conduzida por pontos levantados previamente pelo 
professor a partir das dúvidas mais frequentes feitas na primeira atividade. Para responder às dúvidas, 
o professor poderá recorrer a materiais de apoio visual, como banners ou ilustração esquemática dos 
sistemas reprodutores, que geralmente são encontrados na escola. Esses banners poderão ficar 
afixados em alguma parede da sala, para explicar processos e localização de órgãos de modo que todos 
os estudantes possam enxergar. Também poderão ser utilizados nesse momento os livros didáticos 
dos estudantes. 

Sugerimos a utilização dos textos presentes no livro Que cegonha o quê! — volume 2, com suas 
imagens ilustrativas (ver texto no anexo A). O livro foi elaborado a partir de oficinas realizadas em 
escolas de educação básica por um projeto de extensão do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O nome do projeto de extensão é Universidade das 
Crianças, criado em 2006. Nessa atividade os meios texto e imagens estarão disponíveis, e as imagens 
serão biológicas e também poéticas, já que as imagens do livro foram feitas por artistas que tentaram 
ilustrar como os estudantes imaginariam os temas abordados. 

ANÁLISE 

● Observar a participação dos estudantes para debater sobre os textos; 
● Avaliar a contribuição do uso de imagens, além daquelas puramente biológicas; 
● Analisar até que ponto as vozes dos estudantes foram consideradas na discussão das dúvidas. 

 

PLANO DE AULA DA ATIVIDADE 5 — COMO SURGE O BEBÊ? 

DURAÇÃO: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos cada 

MATERIAIS UTILIZADOS 

● Envelopes; 
● Quatro cartões com fotografias de fases diferentes do desenvolvimento embrionário para 

cada envelope; 
● Quatro folhas numeradas com espaço de escrita, para que legendas das fotos sejam colocadas; 
● Slides com imagens do corpo humano, desde sua concepção até a terceira idade. 

OBJETIVOS 

● Ilustrar o desenvolvimento por que todos os seres humanos passam no período embrionário; 
● Favorecer o trabalho em equipe; 
● Possibilitar que os estudantes possam resolver problemas; 
● Construir diálogo entre professor e estudante durante a apresentação de imagens. 

DESCRIÇÃO 

Os estudantes deverão ser instruídos a organizarem-se nos mesmos grupos já determinados. Cada 
grupo receberá um envelope com 8 cartões, sendo que em quatro deles deverão constar fotografias 
de momentos distintos do desenvolvimento embrionário. Os demais quatro cartões, numerados de 1 
a 4, deverão ter espaço para que os estudantes elaborem uma legenda para cada uma das fotografias, 
colocando-as em ordem cronológica. Para essa atividade, deverá ser estabelecido o tempo de 30 
minutos, e então cada grupo deverá apresentar seus cartões na ordem com suas respectivas legendas 
aos demais colegas. 

As imagens sugeridas nessa sequência foram retiradas no livro Como nasce uma criança, do fotógrafo 
Lennart Nilsson. A organização dos cartões para a atividade é apresentada no anexo B. 

Para o fechamento da sequência de atividades, o professor deverá planejar uma apresentação de 
slides com etapas do desenvolvimento do ser humano desde a concepção. Indicamos imagens 
utilizadas nas atividades, para que haja maior participação dos estudantes ao identificarem as imagens 
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que eles mesmos utilizaram. O professor deverá apresentar de forma sistemática, por meio de 
apresentação multimídia previamente elaborada, o trabalho que foi desenvolvido ao longo da 
sequência e finalizar as atividades de maneira que os estudantes possam refletir e se expressar sobre 
o princípio da vida. 

ANÁLISE 

● O professor deverá observar as discussões que acontecerão na aula para verificar se os 
estudantes conseguiram compreender a ordem cronológica das imagens e suas funções. 
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4- ANEXOS 
ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto disponível no livro Que cegonha o quê! — volume 2 — páginas 12 e 13. Obra organizada por Débora d’Ávila 

Reis e Cristina d’Ávila Reis. 
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Texto disponível no livro Que cegonha o quê! — volume 2 — páginas 24 e 25. Obra organizada por Débora d’Ávila 

Reis e Cristina d’Ávila Reis. 
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ANEXO B 

Legendas 

 

Imagens para o grupo 1  
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Imagens para o grupo 2 

 

Imagens para o grupo 3 
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Imagens para o grupo 4 

 

Imagens para o grupo 5 

 

 
 


