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Mudanças por fora. Mudanças por dentro.
Durante a adolescência, o corpo passa por grandes transformações.

A pele fica
mais oleosa...
... a grande produção de 
hormônio faz com que 
possa surgir espinhas.

Pelos...
... ficam mais grossos 
nas axilas e na região 
pubiana

Ocorre a primeira
menstruação...
... os ovários produzem
hormônios que causam
as mudanças, e também
preparam a menina para a 
menstruação.

As mamas começam
a se desenvolver...
... durante o crescimento, é 
comum ficarem doloridas.

Os quadris se alargam
e ficam arredondados...

Órgãos sexuais 
femininos e masculinos

... a pelve feminina é mais
alargada do que a masculina
para poder abrigar o feto
durante a gravidez.

Os órgãos sexuais compõem
o sistema genital e são 

responsáveis pela reprodução.
Os esquemas a seguir ilustram 
os órgãos que compõem os 
sistemas genitais feminino e 

masculino.

... a hipófise produz hormônios 
responsáveis pelas mudanças no 
corpo da mulher e pela menstruação.

Produção
de hormônios
no encéfalo...

Sistema
reprodutor feminino

A vagina e o útero estão representados 
em corte, em vista frontal. Cores fantasia.

Produção
de hormônios
no encéfalo...
... a hipófise produz 
hormônios responsáveis 
pelas mudanças no corpo 
do homem.

Muda o timbre de voz...
... a voz começa a se
tornar mais grave.

Os testículos
se desenvolvem...
... começam a produzir 
hormônios sexuais e 
inicia a produção de 
espermatozoides.

O corpo fica
mais forte...
... aumenta a massa
muscular e há um
desenvolvimento do tórax.

Mais pelos...
.... os pelos do corpo ficam
mais numerosos e grossos.

... no rosto, além das
espinhas provocadas pelo
excesso de oleosidade.

Surgem pelos...

O pênis está representado em corte, em 
vista frontal. Cores fantasia.

Em sua opinião,
além das diferenças

físicas e sexuais, 
meninos e meninas 

apresentam
outras diferenças?

Discuta com seus
colegas.

Sistema
reprodutor masculino
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