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Caro pai/responsável 
 
O Departamento de Educação da Flórida (FLDOE) aprovou novas regras (ou seja, Florida Statute 1003.42 e State Board of 
Education Rules (SBER) 6A-1.094122 e 6A-1.094123) que determinam que as escolas forneçam anualmente instruções 
relacionadas a Transtornos por Uso de Substâncias e Definição de Limites Seguros para alunos das séries K-12. A instrução 
avançará a cada ano através da construção de habilidades apropriadas ao nível da série/desenvolvimento e abordará os 
seguintes tópicos: 
 
• Compreender e, assim, prevenir o vício em álcool, nicotina e outras substâncias 
• Sensibilização para a segurança 
• Compreender a importância dos limites pessoais 
• Recursos para Ajuda (por exemplo, recursos da escola, recursos da comunidade) 
• Estratégias de Enfrentamento 
 
O currículo é projetado para incentivar a interação do aluno com tópicos relevantes, oferecer oportunidades para que os alunos 
definam e compreendam emoções + comportamentos e para construir a confiança em fazer escolhas mais positivas e saudáveis. 
 
O currículo será entregue aos alunos durante o dia letivo. Não há opção de isenção legal da instrução, no entanto, todos os 
materiais estarão disponíveis no Canvas para acesso conveniente para alunos ausentes e/ou aqueles que desejam revisitar os 
recursos. 
 
Se você quiser mais informações sobre o que seu filho vai aprender, visite: 
https://www.browardschools.com/mentalhealthinstruction 
 
Para obter mais informações sobre as instruções de saúde obrigatórias do Departamento de Educação da Flórida, visite: 
https://www.fldoe.org/schools/healthy-schools/comprehensive-health-edu.stml 
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