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Durante a semana de 25 de janeiro de 2021, a secretaria do departamento de educação 

fundamental e médio realizará uma revisão de monitoramento por níveis das escolas públicas de 

Barnstable. A Secretaria de monitoramento das escolas públicas revisa cada distrito escolar e 

escola opcional (charter) a cada três anos para monitorar o cumprimento dos regulamentos 

federais e estaduais de educação especial e direitos civis. As áreas de revisão relacionadas à 

educação especial incluem avaliações estudantis, determinação de qualificação, a formação da 

equipe responsável pelos programas de educação Individualizados (IEP), e desenvolvimento e 

implementação desses planos. As áreas de revisão relacionadas aos direitos civis incluem 

bullying, disciplina estudantil, contenção física, e acesso igualitário aos programas escolares para 

todos os alunos.  

 

O envolvimento dos pais é uma parte importante do processo de revisão. O coordenador de 

revisão da secretaria de monitoramento das escolas públicas enviará para todos os pais de alunos 

portadores de debilidades educacionais uma pesquisa on-line que irá abordar áreas essenciais do 

programa de educação especial de seus filhos. Os resultados da pesquisa contribuirão para o 

desenvolvimento de um relatório. Durante a revisão, a secretaria de monitoramento das escolas 

públicas entrevistará o(s) presidente(s) distrital do conselho consultivo de pais com filhos 

participantes na educação especial (SEPAC). Outras atividades de revisão podem incluir 

entrevistas de funcionários e administradores do distrito, revisões de registros de alunos e 

observações de instalações.   

 

Os pais e outros indivíduos podem ligar para Julie Evans, presidente da secretaria de 

monitoramento das escolas públicas, pelo fone (781) 338-3754 para solicitar uma entrevista por 

telefone. Se um indivíduo requerer algum tipo de acomodação para participar em uma entrevista, 

como tradução, por exemplo, o departamento tomará as providências necessárias. 

 

Dentro de aproximadamente 60 dias úteis após a revisão, o presidente fornecerá ao distrito um 

relatório com informações sobre as áreas em que a escola do distrito atende ou excede os 

requisitos reguladores e as áreas em que o distrito necessita de assistência para corrigir ou 

melhorar as práticas. O público poderá acessar o relatório no endereço: 

http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/. 
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