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Porque é que o Martim gosta de rosa?

• Não há "cores de meninos" ou "cores de meninas". As 
cores são cores. Pessoas diferentes gostam de cores 
diferentes.

• Achas que é errado os meninos gostarem de rosa? 
Porquê?

• Porque é que tu gostas de azul ou verde (ou a cor que a 
criança gosta)? Porque é que não gostas de rosa?

• Sabes que o rosa costumava ser considerado cor de 
meninos e o azul era cor de meninas?



Porque é que o cabelo dela é tão 
curto? Ela parece um menino. 

• As meninas e as mulheres podem ter o cabelo de muitas 
formas e comprimentos diferentes, assim como os 
meninos e os homens.

• O cabelo é cabelo. É assim que ela gosta.

• Porque é que importa se o cabelo de uma menina é 
curto ou o cabelo de um menino é comprido?



O Daniel brinca com bonecas. Isso é 
estranho.

• Alguns meninos não gostam de brincar com bonecas, 
mas outros meninos gostam! Assim como alguns de 
vocês gostam de desenhar e outros não. Alguns de vocês 
gostam de jogar futebol e outros não. Ninguém deveria 
ter de escolher como brincar apenas porque é um 
menino ou uma menina.

• As bonecas são para todos os alunos e alunas nesta sala 
de aula.

• Às vezes, as pessoas dizem que alguns brinquedos são 
para meninos e outros são para meninas, mas qualquer 
um pode brincar com o brinquedo que quiser. Meninas e 
meninos são todos/as crianças.



A Aida parece um menino.

• Porque é que dizes isso?

• Não há uma única maneira para as meninas ou os 
meninos comportarem-se. Meninas e meninos podem 
fazer coisas iguais.

• As meninas e as mulheres podem ter cabelos curtos. É 
assim que ela gosta.

• Esse é o tipo de roupa que ela gosta de usar. Porque é 
que vocês gostam de usar o que trazem vestido?



Mas ele é um menino, porque é que 
ele se veste como uma menina?

• Há muitas maneiras diferentes de que os meninos 
possam se vestir e muitas maneiras diferentes de que as 
meninas possam se vestir.

• Alguns meninos gostam de usar a cor rosa ou ter cabelos 
compridos. Todas essas coisas podem acontecer na nossa 
escola.

• Há muitas maneiras de se ser um menino, e todas elas 
são maneiras boas de se ser um menino.

• Esses são os tipos de roupas que ele gosta de usar, 
porque é que vocês gostam de usar o que trazem 
vestido?



Estás a correr como uma menina!

• Na nossa escola não podemos chamar alguém de 
"menina" para insultá-los ou fazê-los sentir-se mal.

• Dizer isso é um insulto para as meninas. Algumas 
meninas podem correr muito depressa!



Ele está sempre a brincar com as 
meninas e com brinquedos para 
meninas!

• Nesta escola, todas as crianças podem brincar e fazer 
coisas juntas. Ele é um menino que gosta de brincar com 
meninas e isso não tem problema nenhum. Todos os 
tipos de brinquedos e jogos são para todos os alunos e 
alunas.



Por que ela brinca sempre com os 
meninos?

• Essas são as atividades que ela gosta de fazer 
exatamente como há diferentes atividades que vocês 
gostam de fazer.

• Existem muitas formas diferentes de ser uma menina, e 
uma maneira de ser uma menina é brincar com os 
meninos!



Os pais do Pedro podem casar? 
Pensava que dois homens não se 
podiam casar.

• Sim, os seus pais podem-se casar. Em Portugal 2 pessoas 
do mesmo sexo podem casar-se. Dois homens, duas 
mulheres ou um homem e uma mulher podem casar-se 
em Portugal.

• Dois homens ou duas mulheres também se podem casar 
em muitos outros países do mundo.



Por que é que duas mulheres ou dois 
homens se querem casar?

• Porque se amam e querem estar juntos como uma 
família – pela mesma razão que todas as pessoas se 
casam. 



Ouvi dizer que a Tânia quer casar-se 
com a Ana. As meninas também se 
podem casar? 

• As crianças não se casam. Mas, se já fossem adultas 
podiam casar-se. As pessoas casam-se quando se 
apaixonam por alguém e decidem que querem partilhar 
a sua vida uma com a outra. Então, como adultos, duas 
mulheres podem casar-se, ou dois homens ou uma 
mulher e um homem.



Como é que duas mulheres podem 
ter filhos? Não é preciso haver um 
pai?

• As crianças aparecem nas famílias de muitas maneiras 
diferentes. Algumas famílias podem ter uma mãe e um 
pai, algumas têm uma mãe ou um pai e algumas têm 
duas mães ou dois pais. O importante é ter uma família 
que ama e cuida da criança. 

• As crianças nas famílias às vezes são adotadas. 



Como uma família pode ter duas 
mães [ou dois pais]? Qual deles é o 
verdadeiro?

• Ambos são. Ambas as mães (os pais) cuidam das crianças 
e as amam. Existem todos os tipos de famílias. Algumas 
têm duas mães ou dois pais, algumas têm uma mãe ou 
um pai e algumas têm uma mãe e um pai. Algumas 
crianças têm pais divorciados e têm dois conjuntos 
diferentes de pais e mães que os amam. Existem tantos 
tipos diferentes de famílias!



Famílias homoparentais

• A ideia-chave a realçar é: "O importante é que as mães 
ou os pais da criança são uma família e que amam os 
seus filhos! "



Ideias a ter em mente ao discutir 
questões LGBT nas escolas:

• Estamos a falar de famílias.

• Estamos a falar de respeito.

• As escolas têm uma grande diversidade de pessoas e 
todas se devem sentir respeitadas. 

• Quando falamos sobre a diversidade familiar estamos a 
falar sobre a importância da família, do amor e respeito 
de todas/os.



Ideias a ter em mente ao discutir 
questões LGBT nas escolas:

• As escolas são lugares onde pessoas de diferentes 
famílias, etnias, religiões e identidades de género se 
unem. Compreender, discutir e avaliar as diferenças na 
escola é essencial para ambientes de aprendizagem 
saudáveis.

• As crianças devem entender o mundo e a sua 
diversidade.



Ideias a ter em mente ao discutir 
questões LGBT nas escolas:

• As crianças conhecem diversas pessoas dentro e fora da 
escola, e certamente já ouviram falar de lésbicas e gays. 
É normal que as crianças tenham curiosidade sobre as 
pessoas LGBT. Os adultos devem estar preparados para 
conversar com as crianças e ajudá-las a aprender fatos 
em vez de mitos e estereótipos.


