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Circular nº 90/2020 – NPE  
Osasco, 11 de março de 2020. 

Senhores (as) Gestores (as), 

Senhores (as) Coordenadores (as),  

Senhores (as) Supervisores (as), 

Senhores (as) professores (as), 

 

Assunto: “Gravidez na adolescência é para a vida toda”  

 

 O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais informa que Gravidez na 

adolescência é para a vida toda é uma campanha conjunta permanente das secretarias da Justiça e 

Cidadania (SJC), Educação (SEE) e Saúde (SES) do Governo do Estado de São Paulo para 

disseminar informações sobre a necessidade e a importância de prevenir a gravidez na 

adolescência.  A iniciativa se baseia no artigo 8º-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que prevê a realização da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência no mês de 

fevereiro. O foco é diminuir a incidência nessa etapa da vida. 

 No portal http://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia/, adolescentes e 

jovens encontram informações sobre como se prevenir, como agir se ocorrer a gravidez e quais dos 

direitos após o nascimento, além de conhecer histórias de vida de pessoas que se tornaram pais e 

mães na juventude. Educadores acessam dados e informações necessários para discutir o tema em 

sala de aula. 

 Todos ainda podem tirar suas dúvidas com as respostas da doutora Albertina Duarte Takiuti, 

médica sanitarista, especializada em Ginecologia, coordenadora de Políticas Públicas para a 

Mulher, da Secretaria da Justiça, e coordenadora estadual do Programa Saúde do Adolescente, da 

Secretaria da Saúde. 

 Para mostrar que os próprios adolescentes são agentes multiplicadores fundamentais para 

prevenir a gravidez na adolescência, as secretarias da Justiça e Cidadania (SJC), Educação (SEE) 

e Saúde (SES) promovem o concurso “YouTubers Conscientes e a Gravidez na Adolescência”. 

Se você é estudante da rede pública estadual, tem entre 12 e 20 anos incompletos e possui uma 

ideia muito bacana de vídeo de até 1 minuto e 30 segundos, participe. O tema do concurso é 

“Gravidez na adolescência é para a vida toda: previna!”. 

  

Acesse o regulamento e leia.               Baixe as fichas de inscrição, preencha e participe! 

  

Se o estudante tiver menos de 18 anos de idade, o pai, a mãe ou responsável precisa autorizar a sua 

participação. Os três melhores vídeos ganharão prêmios, que serão entregues numa cerimônia 

muito bacana. 

 

Atenciosamente, 

William Ruotti  

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino  

http://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia/
http://justica.sp.gov.br/wp-content/themes/colormag/biblioteca/Regulamento_Concurso_YouTubers.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ImY0ZJalk_vXh95oTvg93RCoNbUZIsSO/view?usp=sharing

