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Oficina – Reprodução Humana 

 Caro Orientador de Aprendizagem 

Essa oficina tem como objetivo desenvolver as habilidades: H46, H47 e H48. 

Nesse momento, ela funciona como um reforço dessas habilidades para a Avaliação Final. 

Leia as atividades e tire suas dúvidas antes de iniciar sua aplicação. Ao conhecer o conteúdo da  

A oficina apresenta uma série de atividades, que poderão ser trabalhadas durante a aula ou 

plantão, porém, é importante que avalie seu tempo com antecedência, pois a oficina deve ser 

realizada em uma aula.  

 

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 

 

 
Esquema de perfil 

Esquema frontal 
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Sobre o sistema reprodutor masculino é importante saber:  

 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) 

 

 

 

http://www.sabedoria.ebrasil.net/db/biologia/estudos/biologia/biologiatel/biologia_324.htm
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Escreva o nome do órgão correspondente ao número, por onde o espermatozóide passa, durante a 

ejaculação. 

1- Testículo 2- Canal deferente 5- Uretra 

3- Vesícula seminal 4- Próstata  

 

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. 

 

 

Esquema 

frontal 

(interno) 

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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CAMINHO DO ESPERMATOZOIDE NO CORPO FEMININO 

Os espermatozóides 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. 

 

 

 

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- Útero  2- Ovário 

3- Tuba uterina 4- Óvulo 

 

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. 

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

 

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. 

Espera-se que o aluno responda que nas meninas mudou: estatura, formato do corpo e  

desenvolvimento das mamas. Nos meninos a estatura, o tamanho do pênis e o surgimento do pelos  

nos órgãos genitais, que também aparece nas meninas. 

 

 

 

http://marcelodurans.blog.com/
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Faça uma pesquisa em livros didáticos, internet ou revistas sobre menstruação.  

Após a pesquisa, registre o que você aprendeu. 

Espera-se que o aluno comente sobre o que é menstruação; período menstrual; ciclo menstrual; 

ovulação (período fértil). 

Para auxiliar em seu trabalho no momento de discussão:  

 

Menstruação é a causa fisiológica do período fértil da mulher, que se dá caso não haja a fecundação 
do ovócito, permitindo a eliminação periódica, através da vagina, do endométrio uterino (ou mucosa 
uterina).O folículo ovariano em desenvolvimento, comandado pela glândula hipófise, produz os 
hormônios ovarianos estrogênio e progesterona, que promovem o desenvolvimento endometrial 
próprio para gestação. Porém, o ovócito não sendo fecundado, ocorre a involução do corpo lúteo, e, 
consequentemente, queda brusca dos hormônios ovarianos produzidos por ele. Esta queda da 
concentração hormonal causa a degeneração e necrose do tecido endometrial, que era estimulado 
pela ação destes hormônios. O ovócito não fecundado se degenera, e sai com muco uterino(ou 
endométrio), sangue e hormônios. Em condições normais, e não havendo nada que impeça os ciclos 
femininos, este fenômeno ocorre, em média, de 28 em 28 dias, e tem uma duração de 3 a 7 dias. 

A menarca (primeira menstruação)não tem uma idade certa para aparecer. Depende muito de 
mulher para mulher. Aparecer a menarca entre os 9 anos e 18 anos é normal (a partir dos 18 anos 
pode ser indício de doença). 

O ciclo menstrual inicia-se no primeiro dia da menstruação, na sua primeira fase ocorre uma 
produção exclusiva de estrogênio pelo ovário e, logo após a ovulação, tem início a fase de produção 
de progesterona, conhecida também como fase lútea. Esta fase do ciclo é fixa e a ovulação ocorre 
cerca de 14 dias antes do início da próxima menstruação. 

O tempo de sobrevida do óvulo dentro das trompas, após a ovulação, não é bem definido, mas 
parece estar entre 12 e 24 horas. Já os espermatozóides parecem ter uma sobrevida maior, variando 
de 24 até 96 horas. Por isso os dias férteis começam antes mesmo da ovulação. 

Ovulação – O óvulo é  libertado da cavidade folicular para fora do ovário, sendo recolhido pelo 
pavilhão da tuba uterina. 

O endométrio, sendo a estrutura onde o embrião se deve fixar a fim de completar o seu 
desenvolvimento, é então uma estrutura que sofre importantes modificações. Ocorre então: 

Fase menstrual (Início da fase folicular do ciclo ovárico) – em que ocorre a descamação da maior 
parte do Endométrio, que como é um tecido muito vascularizado, vai apresentar algumas 
hemorragias por rompimento destes vasos sanguíneos. Sendo os fragmentos do Endométrio e algum 
sangue eliminados através da vagina para o exterior, originando o Fluxo Menstrual (chamado muitas 
vezes erroneamente de sangue). 

Terminada a eliminação do tecido velho, as células do Endométrio que restaram voltam a multiplicar-
se promovendo a sua regeneração, dando início ao novo ciclo. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Menstrua%C3%A7%C3%A3o (ADAPTADO) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endom%C3%A9trio_uterino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menstrua%C3%A7%C3%A3o
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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 

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? 

A fecundação ocorre quando o óvulo é fertilizado por um espermatozóide. Durante o período de  

ovulação o óvulo é liberado e conduzido até a extremidade em forma de funil de uma das tubas  

uterinas, onde a fecundação pode ocorrer, e é transportado até o útero. 
 

ÓVULO ESPERMATOZOIDE 

FECUNDAÇÃO 

http://espacocienciasquintoano.blogspot.com/2011/02/fecundacao.html
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Quando a fertilização (espermatozóide fecunda o óvulo) não ocorre, o óvulo 

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

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: 

Nesse momento o aluno deverá expor os conhecimentos adquiridos durante a oficina. Essa imagem  

representa desde o momento em que o óvulo é liberado do ovário até quando o zigoto (resultado 

da fertilização, espermatozóide + óvulo) fixa-se no endométrio. 

 

 

 

 

 

 

 

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

