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Esclarecimento
Palestra “Igualdade de Género”, realizada no dia 7 de março de 2019
Na sequência da celeuma instalada a propósito da palestra realizada na Escola Básica de 2º/3º
Ciclos de Quinta da Lomba, no passado dia 7 de março, na disciplina de Educação para a
Cidadania, a direção vem por este meio prestar os seguintes esclarecimentos:
1. A palestra insere-se no referencial de Educação para a Saúde, homologada pelo
Ministério da Educação em 16/05/2017, no subtema 1: Identidade e Género, com os
objetivos de “desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que respeita à
sexualidade, à identidade, à expressão de género e à orientação sexual” e
“desenvolver uma atitude positiva no que respeita à igualdade de género”;
2. Reconhecemos que a redação do segundo objetivo desta ação, conforme consta no
documento, a circular nas redes sociais e alguns órgãos da comunicação social, pode
induzir a interpretações dúbias. Na realidade, aquilo que se pretendeu foi contribuir
para educar contra a discriminação, sensibilizar os alunos para a aceitação das
diferenças e o respeito pela diversidade;
3. Como oradores, estiveram presentes dois elementos da Rede Ex aequo, associação
que tem como objetivo “promover uma educação para a cidadania e para os direitos
humanos”;
4. O contributo solicitado aos pais/encarregados de educação (0,50 €), que autorizaram
os seus educandos a assistir à palestra, destinou-se a custear as deslocações dos
palestrantes. Assim, esclarecemos que a verba não teve como finalidade “reverter
para a associação LGBTI”, como consta, erradamente, no documento.
Citando1 o Sr. Secretário de Estado, Dr. João Costa, “porque os direitos humanos não se
negoceiam, não se adiam e não são facultativos, a cidadania nas escolas não é facultativa”. Por
isso, enquanto escola pública, cumprimos o nosso papel de educadores, preocupados com a
formação cívica dos nossos alunos.
Barreiro, 12 de março de 2019
A Diretora
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