
 

 

Prezadas Famílias MCPS, 

 

Precisamos de sua ajuda para entender melhor como nossas escolas e o distrito escolar estão se 

saindo como parte de nosso trabalho contínuo para abordar as barreiras raciais e sistêmicas em 

Montgomery County Public Schools.  

 

Encorajamos que você preencha esta pesquisa antes do dia 31 de março. Você pode usar seu 

dispositivo móvel ou computador. A pesquisa faz parte de um processo maior chamado Auditoria 

Antirracista do Sistema MCPS. Você pode saber mais sobre a auditoria aqui. 

 

A pesquisa, anônima e disponível em sete idiomas, perguntará sobre as experiências de sua família 

com a escola de seu filho e com MCPS. O objetivo da pesquisa é entender melhor como o racismo 

afeta o ensino, a aprendizagem e o envolvimento dos pais.  

 

Os alunos das séries 4ª à 12ª também farão uma versão anônima e apropriada para a sua idade da 

pesquisa em sala de aula entre 1º e 31 de março. Cada escola agendará sua própria data. 

 

Principais informações sobre as pesquisas e a auditoria: 

● Pais, alunos e funcionários destas organizações envolveram-se ativamente no fornecimento 

de informações e feedback sobre as perguntas da pesquisa. Exemplos de perguntas e mais 

informações sobre as pesquisas podem ser encontrados aqui. 

● Um relatório será enviado a MCPS até o final de junho. O relatório fornecerá resultados para 

MCPS como um todo e por cada escola. 

● MCPS comunicará as descobertas do relatório à comunidade. 

● Este site fornecerá atualizações. 

● Encontre mais respostas para suas perguntas aqui. 

 
 

  

https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing


 

 

Mensagem para Membros da Equipe 

 

Prezado Membro da Equipe, 

 

Precisamos de sua ajuda para entender melhor como nossas escolas e o distrito escolar estão se 

saindo como parte de nosso trabalho contínuo para abordar as barreiras raciais e sistêmicas em 

Montgomery County Public Schools. Por favor, preencha esta pesquisa antes do dia 31 de março. 

Você pode usar seu dispositivo móvel ou computador. A pesquisa deve levar cerca de 10 minutos 

para ser concluída. 

 

A pesquisa, anônima e disponível em sete idiomas, perguntará sobre sua experiência em MCPS. O 

objetivo da pesquisa é entender melhor como raça e racismo em MCPS afetam sua vida profissional, 

oportunidades e bem-estar socioemocional. A pesquisa faz parte de um processo maior chamado 

Auditoria Antirracista do Sistema MCPS. Você pode saber mais sobre a auditoria aqui. 

 

 

Principais informações sobre as pesquisas e a auditoria: 

● Os funcionários das organizações SEIU, MCEA e MCAAP estiveram ativamente envolvidos no 

fornecimento de informações e feedback sobre as perguntas da pesquisa. Exemplos de 

perguntas e mais informações sobre as pesquisas podem ser encontrados aqui. Clique aqui 

para obter uma lista completa das organizações que forneceram informações. 

● Um relatório será enviado a MCPS até o final de junho. O relatório fornecerá resultados para 

MCPS como um todo e por cada escola. 

● MCPS envolverá a equipe e a comunidade em todas as fases de compreensão dos resultados 

do relatório e na elaboração de planos para abordar os problemas identificados no relatório. 

● Este site fornecerá atualizações. 

● Encontre mais respostas para suas perguntas aqui. 

 

https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25dnQaIUH3onVt4
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing

