Utah State Board of Education

Formulário de autorização dos pais/tutores
para atividade de orientação em Educação sexual
Os pais devem receber este formulário pelo menos duas semanas antes do início da orientação
Data prevista da orientação:
Nome do aluno:
série:

Professor (s):

Escola:

Número de telefone:

Queridos pais/tutores:
Como parte da educação do seu filho, ele/ela se inscreveu em um curso que inclui orientações sobre temas
relacionados à educação sexual. Você está recebendo este formulário de consentimento porque a orientação
e/ou discussão de temas relacionados à educação sexual é controlada por lei estadual e por normas do Utah
State Board of Education. Por favor, leia o formulário cuidadosamente, selecione uma opção, assine e
devolva ao professor de seu filho. O aluno não terá permissão para participar dessa atividade se este
formulário não for preenchido e assinado pelo responsável. Obrigado.

Informações

Todas as orientações relacionadas à sexualidade humana ou à atividade sexual seguirão o contexto da lei
estadual de Utah (53G-10-402) e da norma do Utah State Board of Education (R277-474) que são as
seguintes:
•
•
•

As escolas públicas ensinarão abstinência sexual antes do casamento e fidelidade após o casamento.
Haverá consentimento prévio dos pais ou responsáveis antes de se ensinar qualquer aspecto da
contracepção ou preservativos.
Os alunos aprenderão sobre doenças transmissíveis, incluindo as transmitidas sexualmente, como
HIV/AIDS.

Os materiais do programa e os oradores convidados que ministrarão a instrução destes tópicos foram
aprovados pelos distritos escolares (School District) ou pelo comitê de revisão curricular.
Os seguintes temas não são aprovados pelo Utah State Board of Education e não podem ser ensinados:
• Os meandros do coito, estimulação sexual, ou comportamento erótico;
• A defesa da atividade sexual pré-nupcial ou extraconjugal;
• A defesa ou o incentivo à utilização de métodos ou dispositivos contraceptivos.
De acordo com a norma R277-474-7-4 do Utah State Board od Education, os professores podem responder à
perguntas espontâneas dos alunos e oferecer dados precisos, corrigir informações equivocadas ou inexatas,
ou ainda responder a comentários feitos pelos alunos sobre a sexualidade humana.
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O currículo deste curso inclui instrução ou discussão sobre os tópicos listados abaixo. Os tópicos que já estão
marcados são obrigatórios para a instrução no ensino da saúde 53G-10-402 (Apenas para o uso de professores):
 Parto
 Abstinência sexual
 Paternidade
 Humano Sexualidade
 Contracepção
 Reprodução humana
 HIV e AIDS (incluindo modos de transmissão)
 Anatomia reprodutiva
 Doenças sexualmente transmitidas
 Fisiologia
 Habilidade de recusa
 Gravidez
 Casamento
Informações pontuais e imparciais sobre contracepção podem ser apresentadas como parte desta orientação
somente se o item acima for marcado. Demonstrações sobre como usar meios, métodos ou dispositivos
contraceptivos são proibidas.

Opções: por favor, leia e marque apenas uma das opções:
Nome do aluno:
 Opção 1
Eu dou permissão para que meu filho (a) participe das discussões como descrito acima.
 Opção 2
Eu dou permissão para que meu filho participe das discussões descritas acima, com exceção de
. Eu entendo que meu filho vai receber uma atividade alternativa de mesmo valor
e que não vai participar desta discussão. Eu entendo que meu filho será encaminhado a um lugar seguro e
supervisionado dentro da escola durante esta aula. Será sua responsabilidade ir ao local pré-determinado,
interagir com o professor ou o supervisor, e entregar sua atividade terminada à pessoa apropriada.
 Opção 3
Antes de decidir, entrarei em contato com a escola nas próximas duas semanas para discutir o currículo
planejado e rever os materiais.
 Opção 4
Eu NÃO dou permissão para que meu filho(a) participe de qualquer uma das discussões acima listadas. Eu
entendo que meu filho(a) não participará desta atividade do currículo, no entanto será encaminhado a um lugar
seguro e supervisionado dentro da escola, e receberá uma atividade alternativa relacionada a outros temas do
currículo.
Este formulário de autorização deve ser enviado aos pais, pelo menos, duas semanas antes da orientação
acontecer. De acordo com a lei estadual, seu filho não poderá participar da atividade de orientação prevista
acima, se este formulário não for devolvido assinado ao professor identificado neste formulário. Os formulários
assinados serão mantidos no arquivo da escola por um período mínimo de um ano.
Por favor, assine e devolva este formulário para nos assegurarmos que ele foi lido e que uma das opções acima foi
escolhida.
Assinatura Pais/tutores:
Telefone :

Data:
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