Engajamento de Pais e Famílias 2020-2021
Plano Distrital
Comunicados, como
boletins informativos,
convites, folhetos, etc.,
estarão disponíveis nos
'principais' idiomas de
MCPS, incluindo, mas não
se limitando a: espanhol,
coreano, chinês,
vietnamita, francês e
amárico.

Este plano anual de
engajamento de pais e
famílias do Título I é
publicado no site do
Título I e distribuído às
famílias no outono para
permitir contribuição a
suas revisões.

Montgomery County Public Schools
Programa Título I
Nossas Convicções
➢ Escolas Título I de Montgomery County Public

➢
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➢

➢
➢
➢
➢

➢

Schools (MCPS) acreditam que quando as escolas
e as famílias trabalham juntas, as crianças têm um
melhor desempenho.
MCPS apoia o envolvimento de todos os pais/todas
as famílias.
Acreditamos que a educação de nossos ﬁlhos é
uma responsabilidade compartilhada.
Acreditamos que quando os pais estão envolvidos,
os alunos têm mais sucesso.
O sistema escolar, assim como cada escola,
assume o compromisso de estabelecer programas
e práticas que criem um clima de conﬁança e
respeito mútuos e que apoiem o envolvimento dos
pais.
Espera-se que todos os membros da equipe MCPS
nas escolas Título I transmitam um compromisso
com o envolvimento dos pais.
As informações serão fornecidas aos pais nas
'principais' línguas do sistema escolar.
Os pais de alunos aprendizes da língua inglesa e
crianças com deﬁciência serão incluídos nos
esforços de participação.
Este plano foi desenvolvido em conjunto com os
pais e está alinhado com a Política ABC do
Conselho de Educação, Envolvimento dos Pais e da
Família, e com o Plano Estratégico de MCPS.
Neste plano, a palavra 'pai' se destina a incluir pais,
responsáveis legais e outros membros da família
envolvidos na supervisão da educação da criança.

Nosso Processo
➢ O Plano Distrital Título I de Engajamento de Pais e

Famílias foi desenvolvido em conjunto pelo Comitê
Consultivo de Pais do Título I (sigla em inglês,
PAC), que é composto por funcionários do Título I e
pais de alunos que frequentam escolas Título I.
➢ O plano fornece informações sobre como os
requisitos do Título I serão cumpridos no nível
distrital.
➢ Workshops para pais, reuniões de pais e outros
eventos são oportunidades para as famílias
fornecerem feedback usando a Ferramenta de
Avaliação.
➢ O feedback da Ferramenta de Avaliação é analisado
anualmente na reunião de inverno do PAC. São
fornecidas sugestões para revisar o plano e criar
oportunidades para aumentar o envolvimento dos
pais.
➢ Um modelo no âmbito das escolas que inclui os
mesmos requisitos é usado para criar um Plano de
Engajamento de Pais e Famílias no âmbito da
escola em cada escola Título I.
➢ As escolas analisam e fazem revisões em seu Plano
de Engajamento de Pais e Famílias em cada escola
Título I anualmente nas reuniões do comitê de
Engajamento de Pais e reuniões da equipe de
liderança.
➢ O Plano criado pela Escola é distribuído às famílias
a cada outono de várias maneiras, incluindo através
de boletins informativos, comunicação eletrônica e
reuniões/workshops com as famílias.

MCPS Acredita em Apoiar as Famílias através de Capacitação, Treinamento e
Desenvolvimento Proﬁssional
Capacitação por meio de Atividades com os Pais
Parent Academy: A MCPS Parent Academy oferece workshops e treinamento
para os pais pelo menos duas vezes por mês durante o ano letivo, em vários
momentos e locais, em uma variedade de tópicos, tais como:
➢
compreendendo os padrões acadêmicos estaduais, avaliações acadêmicas
estaduais e locais, e como monitorar o progresso de uma criança;
➢
apoiando o desenvolvimento do bem-estar físico, social e psicológico de
seus ﬁlhos;
➢
trabalhando com educadores para melhorar o desempenho dos alunos; e
ajudando os pais a trabalharem com seus ﬁlhos.
Oﬁcinas para os pais: Os especialistas instrucionais do Título I fornecem materiais
e treinamento para pais e funcionários da escola em cada instituição sobre:
➢
compreensão dos requisitos do Título I
➢
melhora da comunicação e conexão entre casa e escola
➢
apoio ao progresso de seus ﬁlhos em casa

Processos de Envolvimento dos Pais e das Famílias na Escola: O especialista
em instrução Título I apoia escolas e pais:
➢
fornecendo recursos e treinamento para professores em escolas Título I
sobre as melhores práticas para a realização de conferências de pais e
professores de sucesso
➢
fornecendo recursos para que as famílias participem de conferências de pais
e professores de sucesso
➢
trabalhando com os Comitês de Envolvimento Familiar em suas reuniões
trimestrais para garantir que os pais tenham a oportunidade de fornecer
informações e tomar decisões sobre como os fundos de envolvimento
familiar são gastos

Capacitação por meio de Treinamento da Equipe
Treinamento de Membros da Equipe: Assistência técnica é fornecida ao longo do
ano por Especialistas Instrucionais do Título I por meio de uma variedade de
fóruns e em uma série de tópicos relacionados ao seu trabalho como membros da
equipe do escritório central e membros da equipe escolar. Algumas assistências
fornecidas às escolas incluem:

➢
➢
➢
➢
➢

desenvolvimento de um acordo entre os pais e a escola e um Plano de
Engajamento de Pais e Famílias no âmbito escolar
planejamento e criação de desenvolvimento proﬁssional para que os
funcionários da escola e os pais trabalhem como parceiros iguais
comunicação e colaboração com as famílias como parceiros iguais na
educação de seus ﬁlhos
fornecimento de treinamento pelo Especialista em Envolvimento dos Pais
para Coordenadores da Comunidade de Pais no âmbito escolar.
conexão de Coordenadores da Comunidade de Pais no âmbito escolar
com recursos e organizações da comunidade para aumentar o
envolvimento dos pais e das famílias.

Treinamento de Especialista Instrucional: Os especialistas instrucionais do Título
I auxiliam na implementação, coordenação e garantia da conformidade com os
requisitos federais e estaduais. Os membros da equipe do Título I também
receberão treinamento sobre questões relevantes que compartilharão com os
membros da equipe da escola e familiares, incluindo:
➢
estratégias baseadas em evidências para o engajamento dos pais e das
famílias
➢
preparação, treinamento e monitoramento de orçamentos de
engajamento familiar
➢
inclusão dos pais nas decisões de orçamento de engajamento da família
➢
uso adequado de fundos federais

MCPS Acredita em Apoiar Famílias através do Apoio às Escolas
Apoio para as Escolas

Coordenação para as Escolas

A Divisão da Lei CARES, Primeira Infância e Título I (sigla em
inglês, DCAECT) coordena e integra estratégias de
envolvimento dos pais com escritórios MCPS através de:
➢ participação ativa em diversos comitês ao longo do ano.
➢ reunião entre o Escritório de Apoio e Envolvimento do Aluno
e da Família (sigla em inglês, OSFSE) e os Coordenadores da
Comunidade de Pais para apoiar os esforços de divulgação e
treinamento para os pais do Título I.
➢ parceria com o pré-kindergarten/Head Start para coordenar
os esforços de treinamento para os pais do Título I para
garantir uma abordagem simpliﬁcada para aumentar o
envolvimento dos pais.

A coordenação dos esforços de envolvimento dos pais e das
famílias do Título I e a assistência técnica às escolas do Título I
serão fornecidas pelos especialistas instrucionais do Título I da
DCAECT. Os especialistas instrucionais do Título I fornecem:
➢ apoio, orientação e assistência aos funcionários da escola no
planejamento e implementação de atividades eﬁcazes de
envolvimento dos pais para melhorar o desempenho dos
alunos e o desempenho escolar.
➢ assistência com o desenvolvimento do Acordo Escola/Pais,
Plano no Âmbito Escolar e outras atividades de envolvimento
dos pais.
➢ documentação que demonstra adesão aos requisitos federais
e estaduais do Título I será mantida na DCAECT.

O Acordo

Um Acordo Escola/Pais deﬁne objetivos, expectativas e responsabilidades compartilhadas. Em parceria com as famílias, cada escola desenvolverá o acordo
no outono. Os acordos serão analisados na Conferência anual de pais e professores do outono e serão assinados. O Acordo é usado como parte do esforço de
colaboração entre os pais e a escola para o sucesso do aluno.

Comentários e Sugestões
Opiniões sobre o Plano Distrital de Pais e Famílias são bem-vindas
Por favor, complete o Questionário do Plano Distrital Título I https://bit.ly/MCPSdistrict
Rocking Horse Road Center
4910 Macon Road, Room 204
Rockville 20852 ~240-740-4600

