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Março é o mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher. Em abril celebra-se o
Associativismo Jovem. Porque a nossa Associação valoriza, de facto, o Associativismo, além
do testemunho da nova Presidente da nossa Associação, trazemos outros três artigos sobre a
temática: um artigo de opinião que se constitui como uma excelente mensagem para os
alunos da escola – de uma jovem para outros/as jovens - e outros dois, resultantes de
entrevistas efetuadas por nós, todos focados no sentido de missão e no contributo que cada
ser humano pode dar à sociedade, através do movimento associativo. Deixamos ainda uma
sugestão para um momento de lazer no Concelho da Maia, sugestões para alunos/as do
Secundário (e não só) explorarem as opções que poderão tornar-se uma realidade no seu
futuro próximo e um artigo para pais e mães sobre as questões da sexualidade que tantas
vezes nos preocupam e nem sempre sabemos como abordar. Agradecemos a todas as
pessoas que contribuíram para que a Newsletter se tornasse uma realidade. Esperamos que a
leitura seja agradável.

- ASSOCIATIVISMO PARENTAL - 

SER PROTAGONISTA 

Caro/a Leitor/a 

Nesta primeira edição da Newsletter da
Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Secundária da Maia
(APEEESM), na qualidade de Presidente desta
direção, apresento os meus cumprimentos a
toda a comunidade educativa. 

Para quem me conhece, recordar-se-á que já
lá vão alguns anos que me dedico ao
associativismo. Fazer parte integrante da
Associação de Pais assume-se como um
prazer, mas também apela a um grande
sentido de responsabilidade, para
corresponder às necessidades e exigências de
uma tão nobre missão. 

Nos meus tempos de estudante, integrei
associações culturais e recreativas e adquiri
experiências para a vida, tendo como bússola
orientadora os princípios da solidariedade e
sentido cívico, valores que me foram
incutidos já no seio familiar.  

Quanto mais cedo iniciarmos a nossa
intervenção em movimentos associativos,
precocemente compreendemos a sua
importância na sociedade global. É uma
forma de estar na vida, de serviço "público" e
cívico, de ajudar o próximo e colaborar nos
desafios de uma sociedade cada vez mais
exigente. 
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Aos jovens, em geral, aos da Escola Secundária da Maia, em particular, deixo o meu apelo para
que sejam ativos, interventivos e PROTAGONISTAS, partilhem as vossas ideias, os vossos receios
ou dúvidas. Falem connosco! Queremos dar-vos voz! Façam da Associação de Estudantes da
nossa escola um parceiro de excelência, um veículo de partilha. Convicta de que se reunirmos
esforços conjuntos, conseguiremos melhores resultados. 
Estamos cá para perceber onde podemos fazer a diferença, tendo sempre como objetivo
contribuir para o sucesso de toda a comunidade escolar, em particular dos nossos alunos.  
Nem sempre será fácil, por razões de ordem diversa, muitas vezes, alheias ao que seria a nossa
vontade, pois existem questões que nos ultrapassam ou porque não era a altura certa e, até
mesmo, porque tão somente gostaríamos que fossem resolvidas de outra forma. 
Pese embora qualquer constrangimento, somos um elemento dentro de uma comunidade,
com objetivos bem definidos, de fazer o melhor, com espírito de missão. 
Coloco a minha motivação e vontade à disposição dos propósitos da Associação, dentro da
disponibilidade que me é permitida e também dos limites comuns a todo o ser humano, mas
esforçar-me-ei a cada dia no sentido da procura da melhoria contínua. 
No corrente mês, não posso deixar de referir o Dia Internacional da Mulher, que se assinala a 8
de março: uma verdadeira celebração da condição feminina e o seu contributo para a evolução
histórica dos direitos das mulheres e a sua importância para a promoção da igualdade de
género nos diferentes contextos económicos, políticos e sociais.  
Sem dúvida, que me orgulha poder representar a nossa Associação, contribuindo, dessa forma,
para enaltecer o papel da Mulher em cargos dirigentes de natureza associativa. 
Boa Leitura! 

Nathalie Guimarães 
Presidente da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESM 

- ASSOCIATIVISMO JUVENIL - 

O ASSOCIATIVISMO MUDA O MUNDO 

I. Associativismo para que te quero? 

“Um dia vou mudar o mundo!”. Acredito que quase todos nós, em algum momento da vida,
pensamos ou sonhamos com a possibilidade de contribuir para que o mundo seja um lugar
melhor. E esta é, nada mais nada menos, do que uma das muitas vantagens do associativismo:
capacitar e empoderar para fazer parte da mudança. 
Se parares para pensar no que acontece à tua volta ou no que queres para o futuro e dedicares
uma parte do teu tempo aos outros fazendo parte de uma associação juvenil, podes estar certo
de que essa decisão vai ajudar a construir uma sociedade mais justa e democrática, porque se
tu mudares o mundo muda. O associativismo é um desafio e um espaço onde cabem os nossos
maiores sonhos. Aqui somos todos iguais, sem distinção de classes, géneros, raças ou outras.
Este é um movimento de todos e para todos, onde aprendemos a respeitar as diferenças e a
viver num equilíbrio constante entre a nossa vontade e a vontade do outro. Muitas vezes são as
associações que marcam o início da participação cívica dos jovens que se tornam verdadeiros
heróis ao lutar, por exemplo, pela defesa dos direitos humanos ou pelo combate às alterações
climáticas. Quanto mais participamos maior é a vontade de nos envolvermos, por isso, depois
de fazeres parte de uma associação acredita que não há limites para o que podes conquistar. 
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II. Uma história de impactos 

Chegamos ao momento em que todos somos
chamados a colaborar ativamente na
construção de soluções para os problemas
que o mundo enfrenta. E se é certo que todos
podemos contribuir, também é certo que
facilmente percebemos o impacto direto do
que fazemos em quem nos rodeia e em nós
próprios, reforçando a importância da ação
individual no coletivo e vice-versa. Sempre
que nos mobilizamos para fazer algo pela
nossa escola, rua, freguesia, cidade, país ou
pelo mundo, sentimos um retorno imediato
tanto na satisfação de quem está à nossa
volta como em nós mesmos ao
desenvolvermos competências como a
comunicação, liderança, criatividade ou
empreendedorismo – as soft skills que tão
bem demonstram o impacto imediato do
associativismo sempre que procuramos
transformar o mundo. 

III. A mulher deve estar onde quiser 

Defender e lutar pela igualdade de
oportunidades e de género, pela
solidariedade e defesa da diversidade, pelo
fim do racismo e da discriminação deve ser
um compromisso de todos e é aqui que o
associativismo tem um papel determinante
enquanto espaço inclusivo e escola de
valores. 
Infelizmente as desigualdades de género
associadas a questões laborais, sexuais ou
emocionais são ainda uma realidade:
continuamos a ter mulheres e raparigas
vítimas de violência doméstica ou no namoro
- com abusos e assédios constantes,
mulheres com trabalhos precários e baixos
salários, mulheres sem acesso a cargos de
poder/decisão e raparigas condicionadas nas
escolhas escolares ou profissionais pelo seu
género. Urge desconstruir estereótipos e
preconceitos, apostar na formação e
demonstrar que o género não determina
direitos, deveres ou cargos. Juntos, e através
do trabalho associativo, podemos construir
uma sociedade assente nos valores da
igualdade, liberdade, segurança, respeito,
dignidade e equidade entre todas e todos. 
A mudança já começou e tu não vais querer
ficar de fora! 

Cátia Camisão 

Licenciada em Educação Social e pós-graduada em Estudos Juvenis. É Vice-Presidente da FNAJ
- Federação Nacional das Associações Juvenis, estrutura nacional representativa de mais de
1000 associações juvenis e que promove o associativismo enquanto instrumento de
participação ativa dos jovens nas comunidades.  
Consultora para a juventude no Município de Arouca, Educadora Social em contexto de Jardim
de Infância, formadora com CCP, voluntária, dirigente associativa e ativista em associações e
projetos juvenis nas áreas da cidadania, ambiente, cultura e intervenção social. Fundadora e
Presidente da HD - Um movimento nacional de cidadania.  
Fundadora, dirigente, voluntária e ativista em organizações de juventude, ambiente e cultura.
Oradora em palestras e fóruns sobre empreendedorismo social, cidadania, associativismo e
juventude. Movida por paixões, sonhos e convicções, com uma crença inabalável no poder
transformador dos jovens e do associativismo. 
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É o teu primeiro cargo como dirigente associativo? 
Na realidade não. Já fui Presidente da Associação de Estudantes no Ensino Secundário, ainda
que num colégio - não havia estatutos, não havia nada - e, portanto, não era tão formal. 
Era mais “caseiro”, digamos assim? 
É isso. 
E diz-me uma coisa, participavas em atividades da AE no colégio que frequentaste? 
AB: sim, e além de participar, também as organizava. 
Mas quando ainda não eras presidente, também participavas? 
Sim, participava. 
E que importância é que tinham essas atividades no secundário e que importância é que
achas que têm agora, enquanto Presidente da AEFAUP? 
De início não tinha bem noção do que era o movimento estudantil, mas sei que agora os
eventos que organizamos têm sempre objetivos muito positivos, como a promoção da cultura,
a parte recreativa, no fundo em diversas áreas e é sempre muito bom, para a formação de um
estudante, fazer parte destas atividades. 
Quando estavas no colégio votavas nas eleições para a Associação de Estudantes? 
Sempre votei em todas as eleições. 
E aqui na FAUP, também? 
Aqui, no meu primeiro ano, não votei ... em protesto. 
E depois porque decidiste candidatar-te a Presidente da AEFAUP?  
Foi uma decisão que já tinha sido pensada, e é engraçado porque a presidente de há 3 anos, da
primeira vez que me viu, disse que eu ia ser presidente da AEFAUP. No entanto, a intenção não
era candidatar-me já este ano, seria apenas para o próximo ano letivo. Mas aconteceu mais
cedo, mais rápido, não está a correr mal e foi uma decisão tomada com os meus amigos. 
Foi fácil formar uma equipa para liderarem a AE? 
No ano passado já havia a intenção de uma parte da equipa continuar e, portanto, foi mais
simples, foi trabalhar com a equipa que já estava formada, organizando a atual equipa. 
Quais são as características pessoais que achas que os dirigentes associativos devem ter? 
A característica principal é a força de vontade porque isto custa muito, são muitas horas
dedicadas a todas as atividades de que já falámos e à representatividade dos estudantes e,
infelizmente, muitas vezes não há reconhecimento por parte deles. 
Mas estás a gostar da experiência?  
Eu estou a adorar a experiência e gostava muito que se repetisse no próximo ano, embora
tenha algumas dúvidas por motivos pessoais… Mas sim, estou a adorar a experiência e estou a
aprender imenso.  
Se as eleições fossem hoje, candidatavas-te novamente ao cargo? 
Não… 
Mas sabendo o que sabes hoje, candidatavas-te pela primeira vez ao cargo? Não sabes é se te
candidatas uma segunda vez, é isso? 
Exatamente, é isso. E acho que tem de haver uma renovação da própria AE. 

- ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL - 

ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA FACULDADE DE
ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (AEFAUP) 

Afonso Bernardo 
Natural de Coimbra 
Frequenta o 3º ano na FAUP 
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Participavas em atividades da AE da Escola
Secundária que frequentaste?  
Claro que sim! E quantas fizemos,
organizámos e dinamizámos! Desde festas de
final de período até a ações de sensibilização
sobre o consumo de drogas, tabaco e álcool, 
passando pelas viagens de finalistas, desfiles
de moda, exposições, etc. Tudo isto numa
altura em que não tínhamos dinheiro, mas
muita vontade de contribuir para a
comunidade escolar. Chegávamos a reunir
com a direção da escola para darmos o nosso
contributo relativamente a ações de
sensibilização dos alunos.

Como é que concilias a vida de estudante com a vida de dirigente associativo? É fácil ou nem
por isso? 
Nesta faculdade é bastante difícil. Embora tenhamos o estatuto de dirigente associativo ele vale
o que vale para os nossos professores. Mas sinto que, apesar de eventualmente não aprender
tudo o que os meus colegas aprendem, aprendo outras coisas que provavelmente serão ainda
mais úteis no meu futuro, mesmo como arquiteto e proprietário de um atelier, por exemplo. 
Presentemente, na faculdade, qual é a importância de uma Associação de Estudantes? 
Na nossa faculdade a AE é importantíssima porque é o órgão que representa os estudantes e
que luta pelos seus direitos. Vou dar um exemplo – conseguimos agora que a faculdade esteja
novamente 24h/dia aberta, o que não acontecia desde o início da pandemia, e assim os
estudantes podem aceder ao espaço da faculdade sempre que quiserem. 
Como avalias a participação da comunidade estudantil nas atividades promovidas pela AE? 
Isso é um pau de dois bicos, porque ainda que a vontade da AE seja criar e proporcionar
eventos culturais para a formação dos estudantes, vê-se que – provavelmente também por
causa da pandemia – estes eventos não têm tido grande adesão. Os eventos que têm mais
adesão são os recreativos, e por isso nós tentamos conciliar os 2 tipos de eventos, recreativo e
cultural, trazendo bandas que não são muito conhecidas, música ao vivo… 
Tens, com certeza, consciência dos níveis de abstenção que há aquando das eleições
autárquicas, legislativas e presidenciais, em Portugal. Sentes isso também quando há
eleições para a AE na faculdade? 
Sim. Sentimos muito isso no ano passado… acontece que as eleições também foram numa data
não muito favorável, porque foram logo a seguir à entrega do projeto final e já pouca gente
estava na faculdade. Mas há 2 anos, a abstenção também rondou os 90%... e estes números são
assustadores, mostra a apatia da sociedade e não sei como havemos de contrariar isto. 
Pois, era isso o que te ia perguntar. De que forma se poderá atrair/motivar os jovens para
serem mais participativos na sociedade civil? 
Eu acho que parte muito da educação que trazem de casa mas acho que não pode só partir do
que vem de casa. Acho que tem de fazer parte da escola, porque as crianças e os jovens passam
muito tempo na escola, com os colegas e com os professores, e os professores têm de incentivar
e formar as pessoas nesse sentido. 

- ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL - 

ENTREVISTA A PAULO LESSA, MEMBRO DA DIREÇÃO ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA MAIA

É o teu primeiro cargo como dirigente
associativo? 
Não, de todo. Sempre fui ativo e participativo
numa série de Associações, pois acredito que
é importante prestar contributo para com a
sociedade que pertencemos. 

Entrevista realizada por Carla Lima
Membro da Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESM 
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Que importância lhes atribuías? 
Sempre foi claro para mim (opinião que mantenho) que em grupo, as coisas acontecem de forma
mais estruturada e de forma mais consistente. Assim qualquer atividade era importante pois
dignificava o trabalho em equipa e conseguíamos ter uma coesão dos alunos bastante interessante. 
Votavas aquando das eleições? 
Sim claro! O voto é um direito, mas fundamentalmente um dever. É a forma de individualmente
exprimir a nossa opinião! 
Porque decidiste fazer parte da Direção da AEMAIA? 
Primeiro surgiu um convite com uma ideia estratégica para a AEMAIA e num projeto ambicioso e
interessante. Depois, e porque como disse, acho importante participar e contribuir para a sociedade
(neste caso da Maia) aceitei e estou de corpo e alma na AEMAIA. 
Foi fácil formar uma equipa? Porquê? 
A equipa não foi formada só por mim. A ideia surgiu pela mão do anterior presidente Eng.º Carlos
Mendes. Contudo não foi difícil pois à data, os convites endereçados foram aceites e de alguma
forma a equipa tinha interesses e visões quase sempre convergentes. 
Quais as características pessoais que achas necessárias para integrar um projeto desta natureza? 
Diria que duas palavras importantes são o altruísmo e a resiliência. Numa associação não
trabalhamos para nós, mas sim para todos. Logo é preciso saber que isso acontece. E os resultados
não são imediatos. Por isso é preciso não desistir à primeira. Lembro-me duma situação em
particular quando pertenci à Associação de estudantes da Escola Secundária da Maia. Andámos uns
5 meses a preparar e a organizar a viagem de finalistas, em que os pais, para darem autorização
para a participação, teríamos de levar um adulto responsável. Custou, mas conseguimos! 
Qual é a importância de uma associação empresarial? 
Uma Associação empresarial, quer regional (caso da AEMAIA) que de sector, tem sempre um peso
maior junto da sociedade e junto dos intervenientes. Por exemplo a AEMAIA tem protocolos com
empresas que podem resultar em reduções de preços de combustíveis aos associados. Cada
empresa sozinha seria mais difícil obter o desconto que temos ao comprarmos em grupo. 
Como avalias a participação da comunidade empresarial nas atividades promovidas pela
AEMAIA? 
De uma forma geral o grau de participação vem sendo crescente. Contudo este é um trabalho
contínuo e que precisa de ser dinamizado constantemente. 
De que forma se poderá atrair/motivar os jovens para serem mais participativos na sociedade
civil? 
Creio que hoje os jovens têm essas oportunidades. Por exemplo sei que na Maia existe um
Orçamento Participativo Jovem. Há um Conselho Municipal de Juventude. Contudo há que
promover essas mesmas atitudes e atividades a partir de casa. O melhor exemplo que os jovens
podem ter são os exemplos em casa. A tendência é sempre copiar esses exemplos. Logo se os pais
participam, os filhos tendem a seguir o exemplo. E se por um lado a evolução dos tempos trouxe a
era da internet e o virtual, por outro acredito que isso é também um obstáculo ao desenvolvimento
de skills de contacto pessoal. Mas podemos por exemplo aproveitar a social media para promover a
participação. 
Que importância atribuis ao movimento associativo? 
Para mim sempre foi muito importante. Pertenci a Associações de Estudantes, Juventudes
Partidárias, Associações de Pais, Associações Empresariais e de Sector. Mesmo sabendo que tudo
isto é exigente em termos de tempo, acredito que é uma forma de podermos contribuir para a
sociedade e para o futuro da mesma 

Entrevista realizada por Solange Fernandes
Membro da Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESM 
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- VISITA OBRIGATÓRIA - 

O ZOO DA MAIA 

Esta é uma referência inequívoca da Cidade e
até do Norte do País, constituindo um ótimo
pretexto para as pessoas poderem disfrutar
de umas horas de lazer junto das mais
variadas espécies. 
Este parque encontra-se num local
privilegiado, de fácil acesso, bem no centro
da cidade da Maia. Na atualidade, conta com
uma coleção de mais de 600 animais de 200
espécies diferentes. O Zoo da Maia tem como
principais objetivos sensibilizar diretamente a
sociedade em geral para questões como o
ambiente, preservação e proteção de
espécies, procriação de animais, colaboração
com autoridades e instituições que
trabalham diretamente na proteção animal.
Mais do que uma coleção de animais, a
principal preocupação do zoo é criar as
melhores condições para os estimados
hóspedes do Zoo e para quem os visita.

Para atingir esse fim, a qualidade dos espaços
é essencial para o bem-estar dos nossos
animais.
Como principais atrações, o Zoo da Maia
possui o maior e melhor equipado reptilário
do País. Nele poderá ver os répteis mais
temíveis do mundo, tais como as serpentes e
os crocodilos, e observar outros que nos
levam a pensar que regressamos ao tempo
dos dinossauros como é o caso das iguanas. 
Se gosta de locais misteriosos tem de visitar
esta espetacular exposição que lhe mostra,
num ambiente fantástico, cobras venenosas,
escorpiões, tarântulas, animais noturnos,
piranhas e muitos outros enigmáticos e
perigosos seres vivos. 
Outra das atrações é a encantadora
apresentação com o leão-marinho, cujo
conteúdo é totalmente vocacionado para
ações pedagógicas voltadas para a
conservação da Natureza. 
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Os primeiros animais a integrar este zoológico foram uma águia, várias galinhas do mato e
pavões, um faisão, dois saguis, três macacos-cães e uma raposa. Decorria o ano de 1986, e como
forma de angariar verbas para a manutenção e alargamento do zoo, foram realizadas coleções
de calendários que eram colocadas à venda na entrada do zoo. 
Assim, a 16 de julho de 1988 era inaugurada a 2ª fase do Zoo da Maia, com a presença do
Ministro do Emprego e da Segurança Social, Dr. Joaquim Albino Silva Peneda, do Dr. Vieira de
Carvalho, Presidente da Câmara Municipal da Maia, de Carlos Teixeira, Presidente da Junta de
Freguesia da Maia e outros autarcas. 
Assim, era possível visualizar um grande número de animais, de porte considerável como o leão,
um elefante, o orangotango Sansão ou até um hipopótamo – o Papou, oferecido pelo Zoo de
Paris. Também aqui, nasceu o Matias, o primeiro chimpanzé nascido no Zoo. Nos primeiros
meses de vida, teve cuidados redobrados pois foi rejeitado pelos progenitores, sendo a D.
Goretti a cuidadora de serviço do Matias. Anos mais tarde, em 2012, nasceu uma fêmea de tigre,
com apenas 900gr. Mais uma vez, foram os tratadores a alimentá-la com 30 ml de leite, oito
vezes por dia por biberão. Com mês e meio, já pesava 5,2 kg. Em idade adulta, podia chegar aos
300 kg.  
Na época existiam animais como avestruzes, o pato mandarim, a catatua de crista amarela, o
tucano de bico vermelho, o grou-coroado, as hábeis focas que protagonizavam espetáculos
para a pequenada ou a cadela Lola que adotou duas raposas. Outro dos habitantes que deixou
boas memórias dos que por aqui passaram, foram os póneis - o Xico e a Branquinha.  

Nos dias de hoje 
O Zoo da Maia está em transformação, com novos projetos, ideias e desafios, com vista ao bem-
estar dos seus animais, à conservação da biodiversidade e de espécies em habitat natural, bem
como, à melhoria da sua imagem e do seu espaço. 
Pretendemos envolver a comunidade na nossa causa, apelando de forma direta a uma
participação de empresas, instituições ou particulares, que possam colaborar, de forma ativa,
com a nossa instituição, publicitando no nosso Comboio Turístico ou Apadrinhamento de um
dos nossos animais. 
O Zoo oferece aos seus visitantes uma série de infraestruturas como o parque de merendas, um
pavilhão, salão de festas, um bar, restaurante, auditório, sala pedagógica e parque infantil. 

Condições de acesso 
Por vocação e objetivo, tem estendido a ação social a todos, promovendo a entrada gratuita às
crianças até aos 10 anos, aos idosos reformados, a grupos de estudantes que,
independentemente da idade, venham em visita de estudo e a todos quantos, de forma
comprovada, demonstrarem não ter possibilidade de pagar o bilhete de entrada no Zoo da
Maia. Assim se procede para com todos os cidadãos residentes na freguesia da Maia, portadores
de um cartão de identificação que lhes permite entrada sempre gratuita. 
Mais informações em https://www.zoodamaia.pt/ 
 
Rui Teles de Menezes 
Técnico Superior de História da Câmara Municipal da Maia 
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Como tudo começou
Segundo pudemos apurar, o Zoo da Maia abriu as suas portas pela
primeira vez no dia 29 de dezembro de 1985, conforme uma notícia do
antigo Jornal da Maia. 
“Será aberto no próximo domingo, um minizoo na Vila da Maia. Já
instalado no parque infantil de Nossa Senhora do Bom Despacho, o
Zoo da Maia irá ter espécies exóticas e macacos oferecidos pelas firmas
do concelho à Junta de Freguesia da Maia.” 

https://www.zoodamaia.pt/


- O QUE QUERO SER QUANDO FOR GRANDE? - 

SUGESTÕES PARA EXPLORAR O MUNDO DAS FORMAÇÕES/PROFISSÕES

No final deste ano letivo, os alunos do 12º ano, que pretendem ingressar no ensino universitário,
terão que escolher o curso que pretendem seguir. 
Os restantes podem aproveitar para ir explorando um sem número de oportunidades.
Nesse sentido e para te ajudar nessa decisão, a Associação de Pais da ESM sugere a consulta e
participação em diversas iniciativas promovidas por várias universidades, e que irão decorrer
nas próximas semanas. 
Boa sorte na tua escolha! 

Universidade do Porto | Mostra 2022 
https://mostra.up.pt/ 
 
Universidade do Porto – Pré Universitários 
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=gateway-preuniversitarios 
 
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
https://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=117811 
 
Universidade Católica Portuguesa - Open Day da Licenciatura em Psicologia 
https://web.porto.ucp.pt/pt/central-eventos/open-day-licenciatura-psicologia-0 
 
Universidade Católica Portuguesa - FCH OpenDay´22 (online) 
https://fch.lisboa.ucp.pt/events/fch-openday22-online-63991 
 
ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto 
https://www.isep.ipp.pt/course/course/30 

Catarina de Jesus
Membro da Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESM 
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- AS CRIANÇAS NÃO TRAZEM MANUAL DE INSTRUÇÕES - 

SEXUALIDADE DOS/DAS FILHOS/AS… UM DESAFIO TAMBÉM PARA PAIS/MÃES 

A puberdade, enquanto acontecimento de
vida que marca o final da infância, introduz
alterações biológicas e psicossociais
significativas. A adolescência é considerada
fundamental, pois estão presentes conflitos,
questionamentos, curiosidades e perceções,
relativos à responsabilidade social (profissão,
etc.), relacionamentos afetivos, identidade
sexual e questões de gênero relacionadas à
sexualidade. 
Os/as adolescentes apresentam, muitas vezes,
problemas psicológicos relacionados com o
seu ritmo de crescimento ou com as
mudanças corporais características da
puberdade. Estes problemas surgem porque
uns crescem mais cedo e outros mais tarde,
algumas raparigas têm seios desenvolvidos
enquanto, em outras, estes ainda não se
desenvolveram, uns rapazes têm pelos faciais
e outros não. 
É característico desta fase a preocupação
com o corpo e a dificuldade em aceitar um
corpo novo, com formas diferentes das
existentes na infância. Além disso, alguns
indivíduos sentem-se diferentes porque lhes
surgem borbulhas na cara, porque começam
a libertar odor corporal ou outras questões
igualmente relevantes para os mesmos. É
necessário desdramatizar estas situações,
explicando que cada pessoa tem o seu
próprio ritmo de crescimento. 
As transformações corporais são
acompanhadas por mudanças psicológicas,
afetivas e sociais. É no início da adolescência
que costumam surgir os conflitos com os
adultos, principalmente com pais/mães. A
construção da identidade, que constitui uma
tarefa crucial da adolescência, pode implicar
uma rutura com o passado de identificações
e relações do indivíduo. Os/as adolescentes
descobrem que estes adultos, antes
percecionados como autoridades poderosas
e infalíveis, não são competentes em todas as
situações. Nesta perspetiva, acentua-se,
portanto, a oposição face aos/às pais/mães,
porque os/as adolescentes sentem uma
necessidade de romper os vínculos que os
unem à família, sendo normal que se
comportem de maneira inconsistente e
imprevisível. 

A família é um contexto de primordial
importância no desenvolvimento dos/das
adolescentes, porque são as pessoas adultas
com quem mantêm um relacionamento
afetivo mais próximo e que, mesmo de uma
forma não intencional, educam para a
afetividade e responsabilidade desde a
infância, servindo como modelos que os
filhos e as filhas tendem a seguir. A
comunicação sobre a sexualidade pode
decorrer de uma forma implícita: mesmo que
os pais e as mães não falem sobre a
sexualidade, estão a emitir mensagens sobre
o comportamento afetivo e sexual através da
forma como interagem entre si. 
O amor é uma emoção, mas também a
expressão ativa do que se sente e é na troca
destas expressões no seio familiar que o/a
adolescente inicia a sua aprendizagem da
linguagem do amor. O diálogo com
adolescentes sobre sexualidade, amor e
afetividade não acontece num momento
único, mas acontece em cada momento do
seu crescimento, sendo aproveitadas todas as
oportunidades que favoreçam essa
comunicação e adequando o tipo de diálogo
à capacidade de compreensão. Essas
oportunidades podem surgir a partir da
leitura de um livro, jornal ou revista, de
algumas cenas de filmes, de anúncios
publicitários, ou, entre outras coisas, de frases
como “o meu amigo começou a namorar”… 
A sexualidade não pode ser reduzida à
genitalidade, nem ser dissociada dos afetos.
Ao longo da adolescência o posicionamento
face aos outros vai sofrendo um processo de
diferenciação progressiva, dando lugar a
variados estilos de interação, com graus
diferentes de intimidade e de atração.
Geralmente a sexualidade adolescente
decorre no contexto de uma relação de
intimidade entre duas pessoas que gostam
uma da outra. As relações de intimidade
implicam um certo investimento afetivo.
Aliás, a capacidade de amar emerge na
adolescência em consequência do
desenvolvimento psicológico, como por
exemplo a capacidade para se colocar no
lugar das outras pessoas, e das pressões
sociais exercidas sobre os/as adolescentes. 
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O namoro é o primeiro passo para uma vida
afetiva a dois. Essa época pode ser muito
agradável, cheia de descobertas e emoções
novas. É frequente um/a adolescente
envolver-se profundamente com uma pessoa
e, uns dias depois, estar perdidamente
apaixonado/a por outra. É também comum a
paixão dos/as adolescentes por alguém que
não conhecem pessoalmente, como os atores
ou cantoras famosas. 
O namoro constitui uma parte importante da
necessidade de experimentação,
característica da adolescência. É como se
estivessem a ensaiar sensações, sentimentos
e emoções. É uma fase das suas vidas em que
estão a descobrir uma nova forma de amar,
diferente da maneira de amar os pais e as
mães e do amor que sentem pelos/as
amigos/as. 
Como muitas outras coisas na adolescência, a
intensidade de sentimentos e a rapidez com
que as emoções se transformam são muito
intensas, talvez mesmo exageradas. Algumas
situações são percecionadas pelos/as
adolescentes como sendo trágicas: ser
deixada por um namorado, ouvir um “não” de
uma rapariga porque sente atração ou não
ter par numa festa.  
Muitos/as adolescentes questionam os
adultos sobre qual será a época certa para
começar a namorar. É importante que
entendam que eles/as próprios/as é que vão
sentir-se preparados para esse tipo de
relacionamento, quando chegar a altura. 

O namoro é o encontro de duas pessoas que
querem conhecer-se melhor e que vão ter
uma aproximação física e um envolvimento
emocional diferente daquele que é
provocado pela amizade. No início da
adolescência, o namoro, que não costuma
durar muito tempo, pode constituir uma
experiência de conhecimento de outras
pessoas e de autoafirmação no seu grupo de
amigos/as. Nesta fase, a opinião dos amigos
ou amigas é mais valorizada que a de um
namorado ou namorada.
Com o avançar da adolescência, o grupo
perde alguma importância e o envolvimento
com uma outra pessoa vai sendo mais
valorizado. O namoro pode evoluir para uma
maior intimidade, surgindo os beijos mais
longos e mais íntimos. 
Com a partilha de experiências, os/as
adolescentes começam a conhecer-se
melhor e a confiar mais nos seus próprios
sentimentos. Esta maior intimidade afetiva
poderá levar, eventualmente, a uma maior
intimidade física. Esta progressão da
intimidade demora algum tempo e só deverá
acontecer à medida que ambas as pessoas se
sintam preparadas. 
Tal como se questionam acerca das relações
de namoro, os/as adolescentes, muitas vezes,
questionam-se acerca do momento certo
para iniciar a sua vida sexual. Não existe um
“momento certo universal”, mas existe um
momento certo para cada indivíduo, que tem
a ver com o facto de se sentir preparado para
isso, de serem criadas todas as condições
para que se sinta bem e é fundamental a
existência de responsabilidade sexual. 
A responsabilidade sexual pode ser definida
da seguinte maneira: é saber respeitar os seus
sentimentos e o seu corpo; é saber respeitar
os sentimentos e o corpo do outro; e é pensar
e tomar providências quanto à possibilidade
de gravidez (Marta Suplicy, 1995). A
responsabilidade em relação à possibilidade
de gravidez é algo de extrema importância e
seriedade, porque implica colocar uma
criança no mundo. Essa é uma
responsabilidade dos dois que, caso não
queiram ter filhos, devem discutir os métodos
contracetivos a utilizar antes de iniciar o
relacionamento sexual, com a ajuda de
alguém especialista. 
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O diálogo com os/as adolescentes sobre estes temas constitui, muitas vezes, uma tarefa muito
difícil para os pais/mães e educadores/as, na medida em que é muito difícil saber o que é melhor
para os/as filhos/as e, hoje em dia, as regras e os valores não são tão rígidos nem tão claros como
outrora. Às vezes, por não se sentirem à vontade, os pais limitam-se a colocar uma caixa de
preservativos na gaveta do filho, não falando sobre o assunto. Desta maneira, os/as filhos/as não se
sentem à vontade para conversar com os adultos sobre a questão, para colocar as suas dúvidas e,
muitas vezes, para utilizar os preservativos daquela caixa, na medida em que a pessoa que os
colocou lá, pode ir verificar se estes foram utilizados, o que pode ser considerada uma invasão à
sua privacidade. 
Para os pais e para as mães, o diálogo sobre a sexualidade evoca emoções e sentimentos acerca
de si próprios e da sua própria sexualidade. Além disso, falar sobre sexualidade é admitir que os/as
filhos/as cresceram e que podem ter uma vida sexual ativa. Imaginar os/as filhos/as com um corpo
sexuado constitui uma tarefa difícil para pais e mães, assim como, para os/as filhos/as, também é
difícil imaginar os pais como seres sexuados. É como se pais e filhos se idealizassem sem um sexo
(Maria Emília Costa, 1998).

 

Muitas vezes, os adultos têm receio que, ao conversar sobre sexualidade estejam a despertar
nos/nas adolescentes a vontade de ter uma vida sexual ativa. No entanto, esta educação para a
sexualidade e para a afetividade, que compreende também o diálogo entre pais/mães e filhos/as,
poderá permitir a adolescentes uma tomada de decisão mais consciente e responsável face à
sexualidade. Não obstante, este diálogo, que deve existir, tem de respeitar a intimidade e
privacidade a que cada um dos elementos da família tem direito, o que significa que, para além
deste espaço para os/as adolescentes conversarem, também deve existir espaço para que possam
guardar alguns segredos. 
O silêncio sobre as questões ligadas à sexualidade pode equivaler a uma mensagem negativa
sobre a mesma. Proibir o relacionamento sexual não acaba com o desejo sexual. Há um ditado
popular que diz que “o fruto proibido é o mais apetecido”. As proibições podem ter consequências
negativas na medida em que podem provocar culpa e criar problemas ao nível sexual.  
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Atualmente, procuramos um equilíbrio entre a proibição e a liberdade. Encarar livremente a
sexualidade não significa estabelecer relações com quem aparecer. Esta liberdade cria
condições para escolher com quem, como, quando e onde se quer ter relações sexuais. Significa
viver a sexualidade com alegria, prazer e com responsabilidade. 
É importante falar de sexualidade de uma maneira positiva, integrando a afetividade como
uma dimensão fundamental da vida sexual, sem culpabilizar os/as adolescentes por, por
exemplo, sentirem necessidade de ter prazer (que é algo inerente à espécie humana). Falar de
sexualidade não é limitar-se a dar informações. As informações são muito importantes, mas
devem ser posteriormente discutidas, promovendo uma reflexão que permita analisar os prós e
os contras de determinadas atitudes e comportamentos. É a partir deste diálogo positivo e
construtivo com o/a adolescente que ele/a se sente capaz de colocar as suas dúvidas, de
partilhar os seus medos e adquire liberdade para, a partir de um questionamento e de uma
reflexão pessoal, tomar decisões responsáveis. 
Esta tomada de decisão responsável permite que os/as adolescentes tenham consciência de
que é possível dizer “não” aos outros e se sintam mais capazes para não permitir que os abusos
relacionais e sexuais ocorram. 

 

Por questões que se prendem com o facto de este trabalho ser dirigido a pais/mães, e não tanto
à comunidade científica, não foram realizadas referências bibliográficas sistemáticas ao longo
do texto. No entanto, houve algumas obras que o inspiraram e que devem ser referenciadas.
Também são excelentes sugestões de leitura. 
 
Allen Gomes, F. Albuquerque, A. & Nunes, J. S. (1987). Sexualidade e Cultura. Lisboa: Texto  
 Editora. 

Costa, M. E. (1998). Novos Encontros de Amor. Porto: EDINTER. 

Menezes, I. (1990). Desenvolvimento no Contexto Familiar. In: Bártolo Paiva Campos (Ed.)
Psicologia do Desenvolvimento e Educação de Jovens. Lisboa: Universidade Aberta, vol II, 51-89. 

Menezes, I. (1990). O Desenvolvimento Psicossexual. In: Bártolo Paiva Campos (Ed.) Psicologia do
Desenvolvimento e Educação de Jovens. Lisboa: Universidade Aberta, vol II, 139-183. 

Soares, I. & Campos, B. P. (1986). Educação Sexual e Desenvolvimento Psicossexual. Cadernos de
Consulta Psicológica, 2, 71-79. 

Suplicy, M. (1995). Sexo para Adolescentes. Porto: Edições Afrontamento. 

 
Rosana Santos 
Psicóloga, Membro da Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESM 
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Apesar das alterações que se têm verificado, no que respeita aos manuais, esta Associação de
Pais tem vindo a manter o seu projeto de Banco de Livros. 
Sabemos que continuaremos a ser úteis, sabemos que continuamos a ajudar as famílias e os
seus alunos, por isso tínhamos que continuar, pelo 9º ano consecutivo, o nosso Banco de Livros
da APEEESM. 
Atualmente, não temos horário presencial, mas a entrega de manuais pode ser feita na escola
ao nosso cuidado. 
Já a procura de manuais, terá que ser, obrigatoriamente, sob marcação. 
Continuamos ao serviço da nossa comunidade educativa, mas, também, de todas as que
entendam que possamos ser úteis. 
Se precisa de manuais ou tem manuais que já não precisa, não deixe de nos contactar. 
Ajude-nos a ajudar! 
Juntos seremos fortes, e chegaremos mais longe! 

apaisesm@aemaia.com 

- BANCO DE LIVROS - 

PORQUE NUNCA SABEMOS QUANDO VÃO SER NECESSÁRIOS!

INDÍCE

PORQUE PODE DAR JEITO :)

Ser Protagonista 
p. 1
 
O Associativismo muda o mundo 
p. 2 
 
Entrevista ao Presidente da AEFAUP
p. 4 
 
Entrevista a Paulo Lessa, membro da Direção da Associação Empresarial da Maia
p. 5
 
O Zoo da Maia
p. 7 
 
Sugestões para explorar o mundo das formações/profissões
p. 9

Sexualidade dos/das filhos/as... Um desafio também para pais/mães
p. 10
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