
Cartas Laranjas 

Elenice e Júlio namoram há mais de um ano e 
mantêm constantemente relações sexuais, 
sempre usando camisinha. Nas últimas sema -
nas Júlio tem pedido à namorada que parem 

-
lidade. Elenice conversou com uma amiga, que 
lhe disse que a fama do Julio não é das melho -
res e que ela nunca deveria fazer isso. Por outro 
lado, sua irmã acha que não custa nada aten -
der ao pedido de Julio, pois ele quer apenas 
uma prova de amor!

Questões:

a)   Uma namorada deve aceitar um pedido 
como este para provar o seu amor?

b)   É legítimo um namorado exigir este tipo 

c)   A camisinha também deve ser usada numa 
relação estável? 

Everton e Fernanda são colegas de classe e na -
morados. Costumam trocar beijos, carinhos e 
outras intimidades no pátio da escola. Alguns 

outros acham tudo bem natural. De modo ge -
ral, os professores incomodam-se com esse tipo 
de comportamento dos alunos e pediram à di -
reção que se discutisse a questão num Conse -
lho de Escola. 

Questões:

a)   Discutir no Conselho de Escola a troca de
intimidades entre os casais de alunos é 
uma boa forma de resolver a situação? 

b)

  

regras de convivência social e os limites do 
comportamento dos alunos dentro da escola?

c)

  

Os casais têm o direito de trocar intimida
des físicas na escola?

Pedro tem 17 anos, estuda à noite e durante a 
tarde trabalha em numa loja. Como mora com 
os pais, usa seu salário para gastos pessoais, 
mas ajuda a família a pagar a conta telefônica. 

dormir em casa ou se forem chegar depois do 
horário usual. Um dia, depois da escola, Pedro 
saiu com os amigos, bebeu mais que de costu -
me e dormiu na casa de um colega, mas não 
avisou a família.
No dia seguinte, seu pai o proibiu de sair duran -
te um mês. 

Questões:

a)   

b)   

c)   

Na classe de Elisângela há duas colegas grávidas. 
Por causa de situações como essa os professo -
res resolveram fazer um projeto de sexualida -
de na escola para resolver e discutir as dúvidas 
dos alunos. Elisângela e algumas colegas 
acham que não adianta nada fazer isso, pois 
todos sabem como evitar a gravidez. 

Questões: 

a)   O tema da sexualidade na escola tem boa 
aceitação por parte dos alunos, dos pais e 
dos professores?

   

b)   Receber informações sobre questões sexuais 
evita a gravidez precoce?

c)   As meninas que estão grávidas devem
parar de freqüentar a escola para não 
in�uenciar outras alunas?

Os pais e professores, representantes da APM 
de uma escola estadual de Ensino Médio, estão 
organizando um abaixo-assinado para que a 
escola mude de endereço, pois ela está locali -
zada em uma rua com muitos bares. Segundo 
os professores, muitos alunos deixam de assis -
tir às aulas para freqüentar os bares. Além 
disso, há jovens que retornam alcoolizados 
para as salas de aula, o que prejudica o desem -
penho deles e dos colegas. 

Questões: 

a)   A direção da escola tem o direito de não 
permitir a entrada de aluno alcoolizado? 

b)
  

A proibição de venda de bebidas alcoólicas 
perto de estabelecimento de ensino 
diminuiria o consumo de álcool entre jovens?

c)
  

A APM tem o direito de fazer uma 
solicitação como essa?

Fernando tem 17 anos e costuma freqüentar 
algumas boates e outras “baladas”. Nesses luga -

duas na mesma noite. Sua irmã gêmea, Fer -
nanda, tem o mesmo comportamento. Quando 
os pais descobriram o que faziam à noite, proi -

“mal falada”. Contudo, Fernando não sofreu ne -
nhuma restrição, apenas ouviu de seus pais 
que esse comportamento não era adequado e 
nem respeitoso com as meninas. 

Questões : 

a)  

b) 

c)
 

Numa escola estadual de Ensino Médio, os alu -
nos resolveram solicitar à Diretoria de Ensino 
autorização para fumar cigarros no pátio da 
escola. Eles alegam que a proibição faz com 
que muitos alunos saiam da escola e não retor -
nem. Um representante da Diretoria de Ensino, 
sugeriu que a escola não permitisse a saída de 
alunos menores de idade e explicou que em 
nenhum prédio público é permitido fumar. 
Além disso, a possibilidade de fumar na escola 
estimula a criação do vício precocemente. 

Questões:

a)   A direção da escola pode proibir a saída 
dos alunos para fumar? 

 

b)   A permissão para fumar na escola aumenta 
a chance de os alunos assistirem às aulas?

 

c)   Proibir o fumo em estabelecimentos de 
ensino evita o vício precoce?
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Conceição é professora de química de uma clas -
se de 2º- ano. Procura preparar aulas agradáveis 
e estimulantes: propõe experiências, faz saídas 
com os alunos, sugere a invenção de receitas. 
Ainda assim, Cléber e Leandra não se interes -
sam por nada; passam as aulas conversando, 
brincando, jogando aviãozinho de papel de um 

irritada com o comportamento deles e pediu-lhes 
que se retirassem da sala de aula, e cassem 
no pátio fazendo um trabalho para nota. 

Questões:

a)   

b)   Quando algum aluno atrapalha a aula, o 
professor pode pedir que ele saia da sala?

A professora tem o direito de �car irritada 
com seus alunos na sala de aula?

 

c)   Um colega deve reclamar para a professora 
de alunos que atrapalham aula?

Os pais podem dar conselhos e castigos 
diferentes para �lhos que �zeram a 
mesma coisa?

É certo “�car” com mais de uma pessoa na 
mesma noite?

Mulheres podem ter o mesmo comportamento 
sexual dos homens?

Mônica tem 17 anos e começou a namorar um 
rapaz da mesma idade que mora perto de sua 
casa e a conhece desde pequena. Sua mãe está 
muito preocupada, pois sabe-se que esse rapaz 
é usuário de drogas. Ela tem conversado com a 

“entrará nessa”. 

Questões:

a)   Namorar uma moça ou um rapaz usuário 
de drogas aumenta a chance de se tornar 
um usuário de drogas? 

b)   A família deve intervir num namoro quando 
percebe que o(a) �lho(a) sofre algum risco 
neste tipo de relação? 

 

c)   O uso de drogas di�culta a aprendizagem e 
o relacionamento na escola e na família? 

 

Os jovens que moram com os pais devem 
se submeter às regras da família?

O �lho, enquanto estiver de castigo, poderá 
não pagar sua parte da conta telefônica?

É razoável que os pais peçam aos �lhos 
que os avisem quando não forem chegar
em casa no horário de costume? 



 Cartas para impressão

Elenice e Júlio namoram há mais de um ano e 
mantêm constantemente relações sexuais, 
sempre usando camisinha. Nas últimas sema -
nas Júlio tem pedido à namorada que parem 

-
lidade. Elenice conversou com uma amiga, que 
lhe disse que a fama do Julio não é das melho -
res e que ela nunca deveria fazer isso. Por outro 
lado, sua irmã acha que não custa nada aten -
der ao pedido de Julio, pois ele quer apenas 
uma prova de amor!

Questões:

a)   Uma namorada deve aceitar um pedido 
como este para provar o seu amor?

b)   É legítimo um namorado exigir este tipo 

c)   A camisinha também deve ser usada numa 
relação estável? 

Everton e Fernanda são colegas de classe e na -
morados. Costumam trocar beijos, carinhos e 
outras intimidades no pátio da escola. Alguns 

outros acham tudo bem natural. De modo ge -
ral, os professores incomodam-se com esse tipo 
de comportamento dos alunos e pediram à di -
reção que se discutisse a questão num Conse -
lho de Escola. 

Questões:

a)   Discutir no Conselho de Escola a troca de
intimidades entre os casais de alunos é 
uma boa forma de resolver a situação? 

b)

  

regras de convivência social e os limites do 
comportamento dos alunos dentro da escola?

c)

  

Os casais têm o direito de trocar intimida
des físicas na escola?

Pedro tem 17 anos, estuda à noite e durante a 
tarde trabalha em numa loja. Como mora com 
os pais, usa seu salário para gastos pessoais, 
mas ajuda a família a pagar a conta telefônica. 

dormir em casa ou se forem chegar depois do 
horário usual. Um dia, depois da escola, Pedro 
saiu com os amigos, bebeu mais que de costu -
me e dormiu na casa de um colega, mas não 
avisou a família.
No dia seguinte, seu pai o proibiu de sair duran -
te um mês. 

Questões:

a)   

b)   

c)   

Na classe de Elisângela há duas colegas grávidas. 
Por causa de situações como essa os professo -
res resolveram fazer um projeto de sexualida -
de na escola para resolver e discutir as dúvidas 
dos alunos. Elisângela e algumas colegas 
acham que não adianta nada fazer isso, pois 
todos sabem como evitar a gravidez. 

Questões: 

a)   O tema da sexualidade na escola tem boa 
aceitação por parte dos alunos, dos pais e 
dos professores?

   

b)   Receber informações sobre questões sexuais 
evita a gravidez precoce?

c)   As meninas que estão grávidas devem
parar de freqüentar a escola para não 
in�uenciar outras alunas?

Os pais e professores, representantes da APM 
de uma escola estadual de Ensino Médio, estão 
organizando um abaixo-assinado para que a 
escola mude de endereço, pois ela está locali -
zada em uma rua com muitos bares. Segundo 
os professores, muitos alunos deixam de assis -
tir às aulas para freqüentar os bares. Além 
disso, há jovens que retornam alcoolizados 
para as salas de aula, o que prejudica o desem -
penho deles e dos colegas. 

Questões: 

a)   A direção da escola tem o direito de não 
permitir a entrada de aluno alcoolizado? 

b)
  

A proibição de venda de bebidas alcoólicas 
perto de estabelecimento de ensino 
diminuiria o consumo de álcool entre jovens?

c)
  

A APM tem o direito de fazer uma 
solicitação como essa?

Fernando tem 17 anos e costuma freqüentar 
algumas boates e outras “baladas”. Nesses luga -

duas na mesma noite. Sua irmã gêmea, Fer -
nanda, tem o mesmo comportamento. Quando 
os pais descobriram o que faziam à noite, proi -

“mal falada”. Contudo, Fernando não sofreu ne -
nhuma restrição, apenas ouviu de seus pais 
que esse comportamento não era adequado e 
nem respeitoso com as meninas. 

Questões : 

a)  

b) 

c)
 

Numa escola estadual de Ensino Médio, os alu -
nos resolveram solicitar à Diretoria de Ensino 
autorização para fumar cigarros no pátio da 
escola. Eles alegam que a proibição faz com 
que muitos alunos saiam da escola e não retor -
nem. Um representante da Diretoria de Ensino, 
sugeriu que a escola não permitisse a saída de 
alunos menores de idade e explicou que em 
nenhum prédio público é permitido fumar. 
Além disso, a possibilidade de fumar na escola 
estimula a criação do vício precocemente. 

Questões:

a)   A direção da escola pode proibir a saída 
dos alunos para fumar? 

 

b)   A permissão para fumar na escola aumenta 
a chance de os alunos assistirem às aulas?

 

c)   Proibir o fumo em estabelecimentos de 
ensino evita o vício precoce?

Conceição é professora de química de uma clas -
se de 2º- ano. Procura preparar aulas agradáveis 
e estimulantes: propõe experiências, faz saídas 
com os alunos, sugere a invenção de receitas. 
Ainda assim, Cléber e Leandra não se interes -
sam por nada; passam as aulas conversando, 
brincando, jogando aviãozinho de papel de um 

irritada com o comportamento deles e pediu-lhes 
que se retirassem da sala de aula, e cassem 
no pátio fazendo um trabalho para nota. 

Questões:

a)   

b)   Quando algum aluno atrapalha a aula, o 
professor pode pedir que ele saia da sala?

A professora tem o direito de �car irritada 
com seus alunos na sala de aula?

 

c)   Um colega deve reclamar para a professora 
de alunos que atrapalham aula?

Os pais podem dar conselhos e castigos 
diferentes para �lhos que �zeram a 
mesma coisa?

É certo “�car” com mais de uma pessoa na 
mesma noite?

Mulheres podem ter o mesmo comportamento 
sexual dos homens?

Mônica tem 17 anos e começou a namorar um 
rapaz da mesma idade que mora perto de sua 
casa e a conhece desde pequena. Sua mãe está 
muito preocupada, pois sabe-se que esse rapaz 
é usuário de drogas. Ela tem conversado com a 

“entrará nessa”. 

Questões:

a)   Namorar uma moça ou um rapaz usuário 
de drogas aumenta a chance de se tornar 
um usuário de drogas? 

b)   A família deve intervir num namoro quando 
percebe que o(a) �lho(a) sofre algum risco 
neste tipo de relação? 

 

c)   O uso de drogas di�culta a aprendizagem e 
o relacionamento na escola e na família? 

 

Os jovens que moram com os pais devem 
se submeter às regras da família?

O �lho, enquanto estiver de castigo, poderá 
não pagar sua parte da conta telefônica?

É razoável que os pais peçam aos �lhos 
que os avisem quando não forem chegar
em casa no horário de costume? 


