
0 que eu posso fazer para ajudar 

o meu filho(a) na escola?

♦ Certifique-se que seu filho(a) va a escola todos os
dias e chegue descansado e alimentado.

♦ Prepare um lugar sossegado para seu filho(a)
fazer a tarefa para casa e tire um tempo todos os
dias para ajudar seu filho(a) com estas tarefas.

♦ Preste aten�ao as necessidades de saude do seu fi
lho( a) para detectar prob1emas com antecedencia.

♦ Pergunte ao seu filho(a) o que ele(a) esta
aprendendo na escola; pe�a a ele(a) para te ex
plicar. Se voce mostrar interesse na educa�o do
seu filho(a), ele(a) sabera que e importante.

♦ Leia para seu filho( a) todos os dias; para crian�as
mais velhas, tire um tempo todo dia para voce e
seu fi-lho(a) lerem juntos silenciosamente. Con
verse sobre o que voces 1eram.

♦ Elogie seu filho(a) pelo que ele(a) faz certo, por
ex., quando ele(a) tirar uma boa nota oujogar
numa equipe esportiva da escola.

♦ Escute o que seu filho(a) compartilha com voce e
con- verse sobre qualquer problema que ele(a)
tiver. Voce tambem pode conversar sobre estes
problemas com um(a) professor(a) ou conselheiro
(a) da escola.

♦ Incentive seu filho(a) a participar de coisas.

PERGUNTAS BOAS 

FAZER LEITORES BONS! 

Perguntar ao seu filho(a) sobre o que ele(a) 
le ajudara ele(a) a tornar-se um 

bom pensador. 

RECURSOS 0TEIS 

Barnstable School District 
Mary Beth Shea, Homeless Liaison 

508-862-4953 ext 1734
www.barnstable.k12.ma.us/ 

Massachusetts Office for the Education of 
Homeless Children and Youth 

Sarah Slautterback, State Coordinator 
Elizabeth Harris, Student Support 

781-338-6315
HomelessEd@doe.mass.edu 

www .mass.doe.edu/mv 

Massachusetts Coalition for the Homeless 
781-595-7570

www .mahomeless.org 

The National Center for Homeless Education 
Toll-free Helpline: 800-308-2145 

www.serve.org/nche 

Cape Cod Family Resource Center 
29 Bassett Lane, Hyannis 

508-862-0600
www.CapeCodFamilyResourceCenter.org 

Housing Assistance Corporation 
460 West Main St. #1, Hyannis 

508-771-5400
www.haconcapecod.org 

Barnstable County Department of Human 
Services Behavioral Health Website 

http://barnstable.ma.networkofcare.org/mh/ 

Escolas Piiblicas 

de Barnstable 

BARNSTABLE, MASSACHUSETTS 

O que Voce Precisa 

Saber para Ajudar 

Seu Filho(a) 

naEscola 

Um Guia para 

Pais, Responsaveis 

e Cuidadores de Crian�as 

Se sua familia esta em situa

�ao de moradia temporaria on 

inadequada devido a perda de 
moradia, sen filho(a) pode 

es- tar qualificado para 

certos di- reitos e servi�os ed

ucacionais. 



A LEI MCKINNEY-VENTO: 

FUNDAMENTOS 

Se voce perdeu sua moradia e agora mora em 
um abrigo, motel, veiculo, area de camping, ou num 
trailer tempora- rio; ou mora na rua, ou na casa de 
outra familia ou ami- gos, ou em outro tipo de mora
dia temporaria ou inadequa- da, seu filho(a) talvez 
consiga receber ajuda atraves de uma lei federal 
chamada McKinney-Vento. 

Segundo a lei cKinney-Vento, crian�a 
sem mo-radia tem o direito a: 

• Ir a escola, nao importa onde ela moram ou
quanto tempo ela mora la.

• Frequentar a escola local ou escola de origem,
se isto for de melhor interesse dela; a escola de
origem e a escola a qual a crian� frequentou
quando ela tinha moradia per- manente ou a
escola a qual a crian�a foi matriculada pela ulti
ma vez.

• Matricular-se na escola imediatamente, mesmo
se houver registros e documentos faltando,
normalmente exi- gidos para matricula, tais
como comprovante de residen- cia, registros da
escola anteriores, ou vacina9ao/registros medi
cos.

• Matricular-se, frequentar a escola, e a  participar
pie- namente de todas as atividades escolares
enquanto a escola coleta registros.

• Tenha acesso ao mesmos programas e
servi90s que estao disponiveis a todos outros
alunos, inclusive trans- porte e servi9os edu
cacionais suplementares.

• Receber transporte de ida e volta da escola de
ori- gem (dentro de 1 hora).

• Ter almo�o gratuito (e cafe da manha se dis
ponivel)

PERGUNTAS MAIS COMUNS 

Quando eu mudar, devo manter meu filho(a) na escola 
de origem ou transfi-lo(la) para a escola local? 

Mudar de uma escola para outra pode ser muito incomodo 
para a crian�a. Ela tern que deixar os amigos e professores 
que ela conhece e acostumar-se aos novas amigos, profes
sores e classes. Por causa disto, e geralmente melhor 
que seu filho(a) fique na mesma esco-·la (escola deorigem), 
mesmo se voce se mudar para uma area dife- rente. 

Aqui estao algumas perguntas para considerer ao decidir se 
seu fi- lho(a) deve ficar na mesma escola ou mudar-se para a 
nova escola onde voce esta morando: 

• Qual a idade do seu filho( a)? 

• Por quanta tempo voce permanecera na sua atual mora
dia?

• Voce planeja mudar-se de volta perto da escola de on
gem ou voce acha que ficara perto da sua atual moradia? 

• Seu filho{a) e "apegado" a sua escola de origem? (uma
crian- �a mais velha que se sente muito "ligada" a sua 
escola da origem e/ou esta prestes a formar-se pode ter 
mais dificuldade para mudar de escola.)

• Seu filho(a) fica apreensivo(a) porque voce teve que
mudar? Mudar de escola seria estressante para ele(a)?

• Mudar de escola deixaria seu filho(a) atrasado na es
co1a e recebendo notas ruins?

• Ha alguma epoca do ano boa para seu filho(a) para mudar
de escola, tal como no fim de um semestre ou ano
letivo, depois das provas, ou depois de um evento que e
importante para seu filho{a)?

• Quanta tempo seu fflho{a) teria que passar indo e voltan
do para/da escola de origem? (uma viagem de onibus
longa pode ter um impacto negativo no desempenho
escolar do seu filho(a).

• Ha alguma questao de seguran�a pessoal para se levar
em conta, tornando uma escola uma escolha mais
segura para seu filho(a)?

E se a escola discordar sobre qual escola meu filho(a) 
deve frequentar? 

Se voce discordar e a escola, o distrito escolar tern 
que lhe informar por escrito por que seu filho(a) deve 
ir para uma escola diferente. 0 distrito tambem tern 
que infor- mar, por escrito, como recorrer dessa 
decisao. Seu filho(a) pode ainda se matricular, ir e 
participar plenanamente da escola de sua escolha, 
enquanto o desacordo estiver sendo resolvido. 
Quem posso contatar para ajudar com a educa�ao 
do meu filho? 
• A representante para educavao de alunos sem

tetos das Escolas Publicas de Barnstable e Kathleen 
Turner. Ms. Turner pode ajuda-lo a decidir qua! escola 
seria melhor para seu filho(a) e ase comunicar com a 
escola.
• Quando voce matricular seu filho(a) numa escola 
nova, voce deve pedir para conhecer o professor(a). 
Voce tambem deve conversar com o professor(a) 
sobre seu filho(a) de vez em quando para saber 
como ele(a) esta indo na escola.
• 0 conselheiro(a) da escola e/ou assistente social 
pode ajudar seu filho{a) a lidar com mudan�as e 
dificuldades. Compartilhe qualquer informac;ao sobre 
como seu filho(a) esta agindo em casa ou coisas que 
ele(a) esta lidando que pode afetar o desempenho 
escolar dele/dela.
• Outras boas pessoas para se conhecer sao diretor
(a) da escola, encarregado(a) da frequencia ·a escola,
moto-rista do onibus e enfermeira da escola.
Que outras perguntas devo fazer sobre servi�os
sob a lei McKinney-Vento?

Que transporte esta disponivel para meu filho(a) 
ficar na mesma escola (escola ou origem)? 

Como meu filho(a) pode receber refei�es gratui
tas na escola? 

Se meu filho(a) precisar de servi90s de educa�o 
especial, quern pode ajudar e com quanto tempo es
tes servi�s podem ser planejados? 

Que ajuda academica esta disponivel para meu 
filho(a), tal como programas de Title 1 ou aulas indi
viduais dedepois da escola? 

Como meu filho(a) pode receber materiais esco
lares necessarios, ir em field trips ou participar de 
outras atividades escolares com taxas se eu nao pu
der oaaalas? 


