
Alunas da ESAQ marcam presença na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens  

 

Duas alunas da turma A do 9º ano da Escola Secundária Antero de Quental, Leonor Lindo e 
Mafalda Travassos, integrarão a representação do Círculo dos Açores na Sessão Nacional do 
Parlamento dos Jovens – Ensino Básico, a realizar na Assembleia da República a 24 e 25 do 
próximo mês de Maio. 

Para além da E.S. Antero de Quental, também a E.B.S. de São Roque do Pico e a E.S. Domingos 
Rebelo foram eleitas na Sessão Regional que decorreu no passado dia 22 de Março na 
Assembleia Legislativa Regional, na Horta, para integrarem a representação do Círculo dos 
Açores na Sessão Nacional. 

Na Sessão Regional, presidida pela deputada à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral 
dos Açores, Dra. Luísa Santos, dois alunos do ensino básico de cada uma das dezoito escolas 
participantes apresentaram os seus Projectos de Recomendação onde propunham medidas a 
tomar nas escolas acerca da Educação Sexual. O empenho no debate e defesa das suas ideias e 
o teor das propostas apresentadas revela o interesse e a preocupação dos jovens adolescentes 
relativamente a esta matéria e a co-responsabilização que querem assumir na sua Educação 
Sexual. 

O facto de muitas escolas terem proposto a criação de um gabinete multidisciplinar de apoio 
aos jovens, para esclarecerem as suas dúvidas e serem orientados clinicamente no início da 
sua vida sexual activa, mostra que este desígnio, já legislado e posto em prática em algumas 
escolas, ainda não é ainda uma realidade regional e que não está a funcionar de forma 
satisfatória. 

Interessante também o facto de a maioria das escolas trazerem a debate a necessidade de 
haver formação na área da Educação Sexual, não só para os educadores e alunos mas também 
para as famílias. Nos projectos de recomendação de várias escolas propunham-se medidas que 
integravam sessões de esclarecimento/Workshops entre adolescentes e pais no sentido de 
estreitar a relação entre eles e possibilitar o diálogo acerca de temas que normalmente são 
difíceis de tratar entre pais e filhos. 

Relativamente à criação de uma disciplina de Educação Sexual, muitas vezes apontada como 
uma forma privilegiada de desenvolver a Educação Sexual nas escolas, as opiniões dividiram-
se. A maioria dos alunos reconhece a necessidade de haver um trabalho com os professores 
nesta área mas prefere que este seja desenvolvido nas áreas disciplinares não curriculares já 
existentes, nomeadamente em Formação Cívica. 

Tal como a Doutora Fabíola Cardoso, directora Regional da Educação, reconheceu na 
cerimónia de abertura, há ainda um caminho a percorrer para melhorar a Educação Sexual dos 
jovens nos Açores, e as suas ideias poderão ser consideradas na solução dos problemas e 
limitações que ainda existem no sistema educativo relativamente a esta temática.  

Nesta Sessão Regional foi ainda votado o tema que o Círculo dos Açores propõe para debate 
no próximo ano. O tema escolhido pelos nossos jovens foi o bullying nas escolas. Outro tema 
que, a ser escolhido na Sessão Nacional, promoverá uma reflexão muito interessante para o 
próximo ano lectivo. 


