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Oficina – Reprodução Humana 

 Caro Aluno, 

Essa oficina tem como objetivo auxiliar na compreensão dos conteúdos que envolvem o 

sistema reprodutor. 

Faça com atenção e aproveite esse momento para o esclarecimento de dúvidas. 

Um ótimo estudo! 

 

Informações importantes! 

Forma de reprodução humana - reprodução sexuada. 

Tipo de fecundação – interna (é necessária a presença de um órgão copulador masculino que introduza 

os gametas sexuais no interior do sistema reprodutor humano). 

Gametas Sexuais – Células sexuais, responsáveis pela reprodução humana. Feminina: óvulo; 

masculina: espermatozoide. 

 

O sistema reprodutor humanao, é dividido em masculino e feminino, tornando-

se o único do corpo humano que varia conforme o sexo, isto é, homens e 

mulheres apresentam órgãos e funções diferentes. 

 

Vamos conhecê-los? 

Sistema Reprodutor Masculino 

 

 

Sobre o sistema reprodutor masculino é importante saber:  

 

 

Esquema de perfil 

Esquema frontal 
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 ÓRGÃOS INTERNOS: 

 

 Testículos – alojados na bolsa escrotal (ou saco escrotal) é uma glândula responsável pela 

produção de testosterona (hormônio masculino) e espermatozoide (gameta sexual 

masculino). 

 Epidídimo – local onde os espermatozóides amadurecem. 

 Canais deferentes – canal que leva os espermatozóides até a vesícula seminal. 

 Vesícula seminal – produção do líquido seminal (nutri o espermatozoide) 

 Próstata – produz o líquido prostático (dá agilidade ao espermatozoide, durante a ejaculação), 

que unido ao líquido seminal, forma o esperma. 

 Uretra - canal interno do pênis que serve de caminho tanto para a urina quanto para o 

esperma. 

 

 ÓRGÃOS EXTERNOS 

 

 Pênis - órgão sexual masculino externo, composto por um tecido erétil (órgão copulador). Na 

extremidade do pênis está a glande, considerada a parte mais sensível do órgão genital 

masculino, originando a maior parte das sensações durante as relações sexuais. 

 Bolsa escrotal – abriga os testículos. 

 

CAMINHO PERCORRIDO PELO ESPERMATOZOIDE DURANTE A EJACULAÇÃO  

(REPRESENTADO PELA  

 

Fonte: http://www.sabedoria.ebrasil.net/db/biologia/estudos/biologia/biologiatel/biologia_324.htm (IMAGEM ADAPTADA) 

Escreva o nome do órgão correspondente ao número, por onde o espermatozóide passa, durante a 

ejaculação. 

1-  2-  5-  

3-  4-   

 

http://www.sabedoria.ebrasil.net/db/biologia/estudos/biologia/biologiatel/biologia_324.htm
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Sistema reprodutor feminino 

 

        http://www.g-enoma.blogspot.com/ 

 

http://www.ostomiaostobag.com.br/2009/12/doencas-

sexuais.html 

 Órgãos internos 

 

 Ovários - glândulas responsáveis pelo amadurecimento dos óvulos (gametas sexuais - a 

menina já nasce com os óvulos formados que irão amadurecer na puberdade).  

 Tubas uterinas – caminho que percorrido pelos óvulos até chegarem ao útero. 

 Útero – órgão muscular onde o feto se desenvolve. 

 Vagina – canal interno que começa no colo do útero (estrutura presente na entrada do útero, 

a região externa do corpo da mulher). É o órgão responsável pela saída do fluxo menstrual, 

pelo bebê (parto vaginal) e penetração do pênis no momento da relação sexual. 

 

 Órgãos Externos 

 

 Vulva - órgão genital externo, composto por pequenos e grandes lábios, pelo clitóris (região 

cheia de terminações nervosas, tornando-se a região mais sensível – ao toque e na relação 

sexual – do sistema reprodutor feminino), a saída da uretra e a entrada da vagina. 

CAMINHO DO ESPERMATOZOIDE NO CORPO FEMININO 

Os espermatozoides se movimentam da vagina até a extremidade em forma de funil de uma 

tuba uterina no tempo aproximado de 5 minutos.  É na tuba uterina que ele encontra o óvulo para 

que ocorra a fecundação. 

 

 

 

 

Esquema 

frontal 

Esquema de 

perfil (interno 

e externo) 

http://www.g-enoma.blogspot.com/
http://www.ostomiaostobag.com.br/2009/12/doencas-sexuais.html
http://www.ostomiaostobag.com.br/2009/12/doencas-sexuais.html
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Observe a imagem a seguir: 

 

 

Fonte: http://caminhoatribulado.blogspot.com/2008/03/gravidez-todo-o-perodo-no-qual-mulher.html (ADAPTADO) 

Nomeie os órgãos e gameta correspondentes com os números da imagem: 

1-  2-  

3-  4-  

 

PUBERDADE 

A puberdade é uma fase da vida do ser humano que ocorre o desenvolvimento das características 

secundárias.  

Quando a criança nasce ela apresenta as características sexuais primárias, isso é, a diferença visível 

entre o menino e a menina é o órgão genital. 

Na adolescência (período de ocorrência da puberdade), as meninas e os meninos começam a 

apresentar muitas diferenças, quanto ao formato do corpo, presença de pelos, a voz deixa de ser 

infantil, além da mudança aparente dos órgãos genitais principalmente. 

Começa para as meninas o ciclo menstrual, aquele que vai acontecer durante o período da vida da 

mulher, em que ela é considerada fértil (da menarca – primeira menstruação – até a menopausa – 

quando acaba a menstruação). 

 

 

http://caminhoatribulado.blogspot.com/2008/03/gravidez-todo-o-perodo-no-qual-mulher.html


                                                                                                Oficina de CN/EF 
Material do Aluno 

 

Setor de Educação de Jovens e Adultos 

Observe as imagens a seguir: 

 

Fonte: http://www.brasilescola.com/sexualidade/puberdade.htm 

 

Fonte: http://marcelodurans.blog.com/ 

Depois de analisar as imagens que apresentam as diferenças que ocorrem no corpo humano durante 

a puberdade. Registre três mudanças visíveis no corpo feminino e corpo masculino. 

 

 

 

 

 

 

Faça uma pesquisa em livros didáticos, internet ou revistas sobre menstruação.  

Após a pesquisa, registre o que você aprendeu. 

 

A partir da leitura e pesquisa feita durante a oficina, percebe-se que para que ocorra a fecundação a 

mulher (ou adolescente que já ovula) deve ter relação sexual (sem utilizar nenhum método 

http://marcelodurans.blog.com/
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contraceptivo – que evite a gravidez), isto é,  deve ocorrer a penetração vaginal pelo pênis, que irá 

ejacular dentro da vagina.  

 

Faça um registro sucinto sobre o que você aprendeu durante essa oficina de como o espermatozoide 

chega até o óvulo. 

 

 

 

 

 

 

Observe a figura a seguir: 

 

 

                               http://espacocienciasquintoano.blogspot.com/2011/02/fecundacao.html 

 

   

Agora responda: O que é fecundação? 

 

 

 
 

Quando a fertilização (espermatozóide fecunda o óvulo) não ocorre, o óvulo 

degenera e é eliminado do útero juntamente com a menstruação seguinte. 

ÓVULO ESPERMATOZOIDE 

FECUNDAÇÃO 
Apenas um 

espermatozóide fecunda o 

óvulo! Não existe a 

possibilidade de mais de 

um fecundá-lo. 

http://espacocienciasquintoano.blogspot.com/2011/02/fecundacao.html
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Se a fertilização ocorrer, a união desses dois gametas, resultará na formação 

do zigoto, que se desenvolverá num bebê! 

 

Observe a imagem a seguir: 

 

 

 

Fonte: http://caminhoatribulado.blogspot.com/2008/03/gravidez-todo-o-perodo-no-qual-mulher.html 

 Registre de forma sucinta o que a imagem representa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça uma pesquisa sobre métodos contraceptivos e preencha a tabela a seguir com pelo menos quatro 

métodos: 

Método 
Contraceptivo  

Funcionamento Muito 
Seguro 

Pouco Seguro Previne DSTs 

     

 

http://caminhoatribulado.blogspot.com/2008/03/gravidez-todo-o-perodo-no-qual-mulher.html
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