
Vida Familiar & Sexualidade Humana 

POLÍTICA 5315 
Vida Familiar e Sexualidade Humana 

CURRÍCULO 
Vida	  Familiar	  e	  Sexualidade	  Humana	  
Adotado	  em	  Maio	  de	  2014 

DADOS 
Pesquisa	  de	  Comportamento	  de	  
Risco	  de	  Jovens	  
Escolas	  Públicas	  do	  Condado	  de	  
Broward 

RECURSOS 
Consulte	  a	  Política	  5315	  e	  o Currículo	  

O	  Conselho	  Escolar	  do	  Condado	  de	  Broward,	  
Flórida, empenha-se	  em	  proteger	  a	  saúde	  de	   
todos	  os	  alunos,	  fornecendo	  educação	  
abrangente	  em	  saúde	  sexual,	  que	  promove	  
atitudes	  saudáveis	  no	  que	  diz	  respeito	  ao	  
crescimento	  e	  desenvolvimento,	  imagem	  
corporal,	  gênero	  e	  sexualidade,	  namoro,	  
relacionamentos	  e	  família.	  	  	  

É	  fundamental	  que	  exista	  um	  currículo	  universal 
e	   abrangente	  de	  saúde	  sexual	  que	  siga	  as	   
Normas	  Nacionais	  de	  Educação	  em	  Sexualidade,	  
para	  assegurar	  que	  todos	  os	  alunos	  recebam	  as 
mesmas informações	  de	  qualidade	  necessárias	   
para	  apoiar sua	  educação	  e	  viver	  uma	  vida	   
saudável.	  	  	  

- Em	  2017,	  8,3%	  dos	  alunos	  de	  escola	  intermediária	   
da	  BCPS	  relataram	  ter	  tido relações	  sexuais.	  
- Em	  2017,	  cerca	  de	  37,4%	  dos	  alunos	  de	  ensino	   
médio	  da	  BCPS	  relataram	  ter	  tido	  relações	  sexuais.	  
- Em	  2017,	  cerca	  de	  25,3%	  dos	  alunos	  de	  ensino	   
médio	  da	  BCPS	  relataram	  que	  haviam	  sido	  
sexualmente	  ativos	  nos	  três	  meses	  anteriores.	  

Por	  favor,	  visite	  o	  nosso	  website	  para	  examinar	  a	  
Política	  5315	  de	  Vida	  Familiar	  e	  Sexualidade	  
Humana,	  o	  currículo	  e	  recursos	  adicionais	  para 
pais	  e	  alunos.	  

https://www.browardschools.com/Page/32879
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Recursos para 
Estudantes 

Saiba 
os Fatos 

Currículo para 
todos os 

alunos de K-12 

Evidências indicam que jovens que 
recebem educação abrangente de 
Vida Familiar e Sexualidade 
Humana NÃO ficam mais 
suscetíveis de se tornar sexualmente 
ativos, aumentar a atividade sexual, 
ou ter experiências negativas de 
saúde sexual. 

Informe-se

Acesse	  
 BrowardPrevention.org 

Fique 
Ligado! 

Recursos para 
Famílias 

Estudos sobre o currículo
abrangente de Vida Familiar e
Sexualidade Humana mostram
que estes programas podem ajudar a 
retardar o início da atividade sexual na 
juventude, reduzir a frequência de 
atividade sexual, reduzir o número de 
parceiros sexuais, e aumentar o uso de 
contraceptivos e preservativos. 

O currículo de Vida 
Familiar e Sexualidade 
Humana está disponível 
para jovens de diversas 
origens raciais, culturais 
e sócio-econômicas. 

Fonte de Dados: http://www.advocatesforyouth.org 

O	  que	  o	  currículo	  abrange?	  

O	  currículo	  do	  Jardim de Infância	  (K)	  à	  Terceira	  Série	  inclui	  lições	  sobre	  sentimentos,	  autoimagem	  positiva,	  tomada	  de	  
decisões,	  prevenção	  de	  abuso	  sexual	  e	  formas	  para	  se	  manter	  saudável.	  

O	  currículo	  da	  Quarta	  à	  Quinta	  Série	  incorpora	  lições	  sobre	  puberdade,	  reprodução,	  HIV,	  amizade	  e	  autoestima.	  

O	  currículo	  da	  Sexta	  à	  Oitava	  Série	  contém	  lições	  sobre	  temas	  como	  a	  abstinência,	  comunicação,	  tomada	  de	  decisões,	  
reprodução	  e	  HIV.	  	  

O	  currículo	  da	  Nona	  à	  Décima	  Segunda	  Série	  inclui	  lições	  sobre	  abstinência,	  orientação	  sobre	  riscos,	  exploração	  sexual,	  
doenças	  sexualmente	  transmitidas	  e	  comunicação	  saudável.



Formulário de Isenção de Aulas de Vida Familiar/Sexualidade Humana de 2019/2020  (Todas as Séries)

O Estatuto da Flórida 1003.42 requer o ensino de Educação de Sexualidade Humana como parte do Programa Abrangente de Educação em Saúde. 
O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, autorizou o ensino de Vida Familiar/Sexualidade Humana e Prevenção de HIV/AIDS como um 
componente da Educação em Saúde.

A Política 5315 de Vida Familiar/Sexualidade Humana estabelece em parte:
“É essencial que exista um currículo abrangente e universal de saúde sexual que siga as Políticas Nacionais de Educação Sexual, para assegurar que 
todos os alunos recebam as mesmas informações de qualidade necessárias para apoiar sua educação e viver uma vida saudável”.
 
As Escolas Públicas do Condado de Broward respeitam os direitos dos pais e seu papel na educação de seus filhos. De acordo com o Estatuto da Flórida 
1003.42(3):  “Todo aluno, cujo pai apresentar pedido por escrito ao diretor da escola, deverá ser isento do ensino sobre saúde reprodutiva ou qualquer 
doença, incluindo HIV/AIDS, seus sintomas, evolução e tratamento. O aluno isento de tal forma não pode ser penalizado em razão desta isenção”.

Somente se você desejar que seu filho seja dispensado deste curso, deve este formulário ser preenchido e entregue à sua escola. Seu 
filho será então agendado em uma atividade alternativa durante as aulas de Vida Familiar/Sexualidade Humana.

Agradecemos pelo seu interesse e cooperação na implementação do nosso Programa Abrangente de Educação em Saúde.

O currículo de Vida Familiar/Sexualidade Humana será apresentado por professores selecionados pelo diretor da escola e treinados pelo Distrito, e 
pode incluir apresentações de especialistas aprovados pelo Distrito na área de prevenção de doenças sexualmente transmitidas como um recurso 
adicional.

O conteúdo curricular e os materiais didáticos podem ser acessados em https://www.browardschools.com/page/33679 ou agende um horário com 
a escola do seu filho. Recursos adicionais para pais e vídeos de estratégias sobre como falar com seu filho sobre saúde sexual estão disponíveis em 
https://www.browardschools.com/page/45860.

Nota: Favor assinalar e assinar abaixo para isentar seu filho da participação no currículo. Este formulário deve ser preenchido e 
apresentado à escola anualmente, NO PRAZO DE DEZ DIAS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE AULA ou a partir da data de matrícula, se 
o aluno se matricular depois do início de cada ano letivo. A falta de apresentação deste formulário constitui uma autorização para 
que seu filho participe do currículo de Vida Familiar/Sexualidade Humana.

            NÃO DESEJO que meu filho participe de nenhuma aula de Vida Familiar/Sexualidade Humana.

Nome da Escola             

Nome do Estudante           Série     
 
Nome do Pai/Responsável (letra de forma)          

Assinatura do Pai/Responsável          Data     
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