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Plano de Participação
dos Pais e da Família
de Escolas Title I do
Distrito Escolar do
Condado de Palm
Beach
UMA PARCERIA PARA O SUCESSO
O Distrito Escolar do Condado de Palm Beach está comprometido em envolver as
famílias e a comunidade em uma parceria de responsabilidades iguais, em prol de
uma educação de primeira categoria, com excelência e equidade que capacita cada
aluno a alcançar seu potencial máximo.
Cada ano, o Distrito Escolar do Condado de Palm Beach revisa seu plano para apoiar
as escolas e famílias do Título I (Title I) no desenvolvimento de parcerias sólidas que
ajudam os alunos a terem êxito na escola.
Os pontos principais do Plano de Participação dos Pais e da Família de 2021-2022
estão incluídos neste boletim informativo.
O plano, na sua íntegra, pode ser encontrado no website do Distrito sob a aba Students &
Parents na página dos Programas Federais e Estaduais.

O QUE É A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA?
A Participação das Famílias nas escolas é uma parceria consciente entre as famílias e
os funcionários da escola que juntos trabalham de maneira convencional e não
convencional para apoiar o êxito escolar dos alunos. Isto inclui assegurar que:


as escolas reconheçam e valorizem o papel importante das famílias no apoio ao
aprendizado da criança em casa,



todas as famílias sejam incentivadas e apoiadas para que estejam
comprometidas com a educação de seus filhos, e



as famílias sejam parceiras absolutas e tenham oportunidades de serem
incluídas na tomada de decisão.
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INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA
As escolas Title I oferecem às famílias a oportunidade de expressar suas opiniões
e de contribuir no processo da tomada de decisões.
As escolas Title I recebem verbas
federais adicionais para oferecer
programas suplementares de apoio
às necessidades educacionais dos
alunos, desenvolver maneiras
eficientes de apoiar as famílias e
assegurar que os professores sejam
treinados em práticas de ensino
eficaz.

Para mais informações sobre o que
o Title I significa na escola do seu
filho, ligue para a pessoa de
contato do Title I na escola ou para
o Departamento de Programas
Federais e Estaduais do Distrito no
telefone (561) 434-8056.

As escolas Title I garantem que as famílias se sintam bem-vindas, valorizadas e
incluídas. As escolas Title I garantem que as famílias sejam capazes de participar
de reuniões para tomada de decisões, workshops ou treinamentos e outros
eventos para a família ao:



enviar, em tempo hábil, datas e horários de treinamentos/reuniões;



fornecer datas e horários flexíveis;



proporcionar reuniões virtuais ou por telefone;



fornecer adaptações para deficiências físicas (exemplos incluem: melhoria
do áudio, materiais impressos, estacionamento para deficientes);



fornecer cuidados infantis nos treinamentos para os pais (entre em contato
com a escola do seu filho para saber se eles oferecem essa opção);



proporcionar serviços de interpretação em espanhol, crioulo e português; e



reconhecer e celebrar as famílias que fazem parte da comunidade escolar.

COMO O DISTRITO APOIA A PARTICIPAÇÃO
O Distrito trabalha juntamente com as escolas para fornecer treinamentos aos
professores, administradores e funcionários para que eles, por sua vez, possam
oferecer programas importantes em suas escolas. Exemplos das iniciativas do
Distrito e da participação da família na escola direcionadas a desenvolver programas
importantes estão enumerados abaixo.

APOIO COORDENADO
As escolas Title I recebem apoio
de vários departamentos do
distrito para auxiliar na
participação da família. As
escolas coordenam programas
com os seguintes departamentos:



Reuniões com a contribuição de pessoas interessadas para revisar e elaborar o Plano para
Toda a Escola, Orçamento para a Participação da Família, Plano de Participação dos Pais e
da Família e o Acordo entre a Escola e os Pais



Reuniões para Avaliação de Necessidades com as famílias, funcionários da escola e
comunidade para discutir os dados da escola e planejar programas de apoio aos alunos



Reuniões do Conselho de Assessoria Escolar e da Associação de Pais e Professores



Contatos para a Participação das Famílias na escola



Centro de Recursos para os Pais em escolas selecionadas



Reunião Anual do Title I nas escolas



Assistência técnica e treinamentos para os contatos do Title I e da Participação da Família,
incluindo como organizar eventos virtuais de participação da família



Educação da Primeira
Infância



Ensino e Aprendizado



Educação para Migrantes



Parcerias com as famílias, empresas e comunidade que beneficiam as famílias



Educação Especial (ESE)





Segurança nas Escolas

Treinamentos de funcionários que apoiam estratégias baseadas em pesquisa de
participação da família e práticas que apoiam o desempenho dos alunos em casa ou na
escola



Serviços de Apoio ao Aluno





Educação Multicultural

Parcerias com outros departamentos para realização de eventos para treinamento das
famílias que fornecem informações sobre os testes que os alunos devem fazer em cada série
e ferramentas para ajudar as famílias no apoio ao aprendizado



Educação para Desabrigados



Recursos e materiais para ajudar na preparação para o Jardim de Infância



Comunicação e Participação



Website do Title I para as escolas com recursos atualizados de apoio às iniciativas de
participação da família
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