Os pais têm o direito de rever
todos os materiais de
educação sexual
e de decidir retirar
os seus filhos das aulas de
“Educação Sexual”.
Lei Geral de Mass., Cap. 71, Sec. 32A

Rever o conteúdo dos programas,

manuais do aluno e sebentas
relativas à educação sexual em cada ano

Avaliar o currículo à luz da

“ O direito de os pais
escolherem uma educação
em conformidade com a
sua fé religiosa deve ser
absolutamente
garantido.”

O que os Pais Devem
Saber Acerca das
Linhas de Programação
do Currículo de Saúde de
Massachusetts
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maturidade do aluno e dos valores
religiosos da sua família.

Ver audiovisuais que serão usados

À medida que as escolas públicas
assumem maior responsabilidade na
educação sexual, elas devem ter o
cuidado de não tomar conta da legítima
função dos pais nem contradizer os
valores religiosos dos pais.

na sala de aula, oficinas e
assembleias especiais.

Entrevistar o professor de saúde do

seu filho; decidir como deverão ser
abordados os assuntos;
informar-se acerca dos conferencistas
convidados e das
organizações que representam.

Exercer o seu direito de estar envolvido
no planeamento e avaliação de
programas.

Escrever ao director da sua escola

para isentar o seu filho de
material objectável quando necessário.
Este é o vosso direito ao abrigo da lei
actual.

Para mais informação contacte:
Conferência Católica de
Massachusetts
Phone: 555www.macathconf.org
555-5555
Fax: 555-555(617) 367-6060

As Linhas de Programação
do Currículo de Saúde de
Massachusetts são actualmente as
recomendações do estado acerca do que
deve ser ensinado nas escolas públicas
no que se refere a nutrição, exercício,
drogas, álcool, etc. Os distritos locais
têm uma certa discrição sobre a maneira
de os implementar. Ninguém se opõe à
educação de saúde per se (nutrição,
exercício, segurança), mas encoberto nas
Linhas de Programação está uma forma
de educação sexual que debilita os
direitos dos pais.

De acordo com as Linhas
de Programação deverá
ser ensinado aos alunos:
Como conseguir um aborto
sem conhecimento dos pais
(Graus 9 a 12)

(ver objectivo 4.20 e 4.a,
notificação dos pais/desvio judicial);

Como obter contraceptivos
(até final do Grau 8)

(ver objectivos 4.7, “quem consultar” e 4.9,
informar alunos sobre plano
de acção do estado);

“Comportamentos” para
prevenção da gravidez
(até final do Grau 8)

(ver objectivo 4.8);

Aceitação de relacionamento
sexual prenupcial
(até final de Grau 12)

(ver objectivo 4.b);

Ensinar aos nossos filhos acerca da
sexualidade humana, partilhando a
compreensão dos aspectos psicológicos e
emocionais da sexualidade, e estabelecer
espectativas de comportamento, são o direito
e responsabilidade dos pais; estão no centro
do papel dos pais como primeiros educadores
dos seus filhos. Os pais são os primeiros a
ajudarem os filhos a desenvolverem a sua
consciência e a definirem os seus valores.
Todo o ser humano é criado à imagem e
semelhança de Deus e tem valor em
todas as fases;
Os seres humanos foram criados por Deus
para amar e chamados a um
relacionamento de entrega de si
próprios;
A nossa sexualidade é um dom precioso,
que nos permite partilhar do poder
amoroso e criador de Deus no
contexto do matrimónio.

O que é que os pais podem
fazer?
Faça ouvir a sua voz!
Contacte os seus legisladores estaduais e
apresente as suas objecções à
implementação obrigatória das Linhas
de Programação do Currículo de
Saúde em Massachusetts.*
Apoie legislação que torne toda a educação
sexual facultativa .
Examine o conteúdo do currículo da escola
local.
Para ver as Linhas de Programação na
internet, visite:

Aceitação de comportamento
homossexual

www.doe.mass.edu/frameworks/
health/1999/1099.doc
Veja as páginas sobre Reprodução/
Sexualidade, pp. 31, 32

(até final do Grau 5)

(ver objectivos 4.3, 4.4);
e até final do Grau 12, (4.14 e 4.b)

Os pais depositam grande confiança
ao colocarem os seus filhos aos
cuidados das Escolas públicas.

Têm sido feitas tentativas
recentes da Legislatura
para fazer da saúde uma
questão central do
currículo, tornando
mandatória a
implementação das Linhas
de Programação em todos
os distritos escolares.

As pesquisas actuais indicam que o
envolvimento dos pais é o factor mais
eficaz na redução de comportamentos
de risco dos adolescentes.

*Número da lei actual disponível através da
Conferência Católica de Massachusetts.

