
 

 
Formulário de solicitação de exclusão 

Crescimento e Sexualidade — Programa educacional sobre HIV/AIDS 
 
Instruções: preencha o formulário abaixo e o envie para o Departamento de Aprendizado e Ensino do 
Monroe School District pelo menos 10 dias antes da orientação programada. Isso nos dará tempo para 
processar e garantir que a solicitação dos pais/responsáveis seja atendida. Se tiver alguma dúvida, ligue 
para o Departamento de Aprendizado e Ensino no número (360) 804-2550. 
 
Aluno(a):         Ano:    

Escola:                 Professor(a): ________________________               
 
Rubrique abaixo para indicar o programa educacional a ser excluído: 
 
  Solicito que meu filho/a seja excluído do programa educacional sobre Crescimento e Sexualidade 

. 
 

Entendo que o programa educacional é um dos elementos de ensino geral sobre saúde para 
as classes K-12 no Monroe School District. Também entendo que os materiais e a grade 
curricular desse programa podem ser revisados na página "Health and Sexual Education" 
(Educação sexual e sobre saúde) do site do Monroe School District www.monroe.wednet.edu 
ou no escritório administrativo do Monroe School District neste endereço: 14692 179th Ave. 
SE, Monroe, WA 98258. 

 
  Solicito que meu filho/a seja excluído do programa educacional sobre HIV/AIDS. 

 
Conforme determinado pela legislação estadual (RCW 28a.230.080), participei de uma 
sessão informativa e/ou revisei a grade curricular antes de iniciar esta solicitação de 
exclusão. Uma gravação da apresentação pode ser assistida na página Sexual Health 
Education (Educação sexual) do site do Monroe School District (www.monroe.wednet.edu). 

 
Rubriquei acima conforme adequado para indicar o programa educacional a ser excluído. Confirmo que li 
e entendi as informações e minha responsabilidade com relação à exclusão. 

 

Assinatura do pai/mãe/responsável     Data 
 
 

Nome do pai/mãe/responsável 
 

 
Política do Conselho Escolar: 2125P e 2126 
Referências legais: RCW 28a.230.080 e RCW 28a.300.375 
Revisado em 02/11/2021 

Para uso do distrito escolar 
 
 
Assinatura:   ________________________       
                 Diretor(a) de Grade Curricular e Avaliação  Data 

 

http://www.monroe.wednet.edu/
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.070
http://www.monroe.wednet.edu/
http://go.boarddocs.com/wa/mpswa/Board.nsf/goto?open&id=BYXVYR831086
http://go.boarddocs.com/wa/mpswa/Board.nsf/goto?open&id=AXKSWE746EEE
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.070
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.475


 

 

 
For District Use Only: 

 
Process for Student Exclusion Request (HIV/AIDS or Sexual Health Lessons) 
 

1. Exclusion Request Form is Received from Parent/Guardian: 
o Ideally forms will be submitted directly to the Learning & Teaching Department 
o If received at a school office, use district mail to send the request for to the Learning & 

Teaching Department 
At Learning and Teaching Department: 

2. Request form is reviewed by Director of Curriculum and Assessment, signed, and dated 
3. A copy of the exclusion request form is made and sent to the correct school office personnel 
4. The original request form is filed in the Learning and Teaching Department  

At School Buildings: 
5. The signed request form is received from the Learning and Teaching Department 
6. Office personnel work with teachers to ensure that teachers are informed of the student 

exclusion request 
7. Teachers organize appropriate alternative location and activities for students, working with 

building administration as necessary  

Apenas para uso do distrito: 
 
Processo para solicitação de exclusão de aluno (aulas sobre HIV/AIDS ou saúde sexual) 
 

1. Formulário de solicitação de exclusão recebido do pai/mãe/responsável: 
o Idealmente os formulários serão enviados diretamente ao Departamento de Aprendizado 

e Ensino 
o Se forem recebidos no escritório da escola, use o endereço de correspondência do 

distrito para enviar a solicitação para o Departamento de Aprendizado e Ensino 
No Departamento de Aprendizado e Ensino: 

2. O formulário de solicitação é revisado pelo(a) Diretor(a) de Grade Curricular e Avaliação, 
assinado e datado 

3. Uma cópia do formulário de solicitação de exclusão é feita e enviada ao funcionário 
administrativo apropriado da escola 

4. O formulário de solicitação original é arquivado no Departamento de Aprendizado e Ensino  
Nas instalações da escola: 

5. O formulário de solicitação assinado é recebido do Departamento de Aprendizado e Ensino 
6. Os funcionários administrativos falam com os professores para garantir que eles sejam 

informados sobre a solicitação de exclusão do aluno 
7. Os professores organizam atividades e locais alternativos adequados para os alunos, 

trabalhando com a administração da escola conforme necessário  
 


