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Envolvimento parental 
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A escolas públicas de Barnstable irão apoiar e fornecer oportunidades para os pais participarem e se envolverem nos 

programas acadêmicos de suas crianças, com a finalidade de apoiar o sucesso do estudante e aprimorar a qualidade 

acadêmica de nossas escolas. Consultaremos os pais no planejamento, implementação e avaliação de programas e 

atividades educacionais.   

Cada escola pública de Barnstable que recebe as verbas do programa Title I irá:  

1. Convocar um evento informativo anual do programa Title I, intitulado Open House, agendado para um horário 

conveniente, na qual todos os pais serão convidados e incentivados para participar. A finalidade da reunião é 

de informar os pais a respeito do programa Title I e explicar seus requisitos, direitos dos pais e enviar para casa 

o manual do programa Title I. 

2. Oferecer um número flexível de reuniões aos pais e fornecer informações pontuais relacionadas ao programa 

Title I e seu currículo, avaliações e expectativas de seus níveis de proficiência. 

3. Envolver os pais de modo organizado, contínuo e pontual no planejamento, implementação e revisão do 

programa Title I, incluindo o desenvolvimento e revisão das diretrizes de envolvimento parental do distrito 

escolar. 

4. Desenvolver conjuntamente com os pais um acordo lar e escola, delineando as responsabilidades dos 

estudantes, professores e pais/responsáveis legais para um desempenho acadêmico aprimorado e para 

conquistar os altos padrões exigidos pelo estado. 

As escolas públicas de Barnstable acreditam na importância do envolvimento parental dentro das escolas. Como 

resultado, auxiliaremos a coordenar, oferecer assistência técnica e suporte no planejamento e implementação de 

atividades efetivas de envolvimento parental em todas as escolas de participantes do programa Title I. Além disso, 

coordenaremos e integraremos diretrizes e estratégias do envolvimento parental com a pré-escola e programas de 

alfabetização dentro da comunidade de Barnstable.  

Um representante do programa Title I irá participar anualmente em reuniões do conselho escolar em cada uma das 

escolas para conduzir uma avaliação anual do programa Title I e das diretrizes do envolvimento parental. As 

informações e sugestões dos pais serão usadas para projetar estratégias para um envolvimento parental efetivo e 

revisar suas diretrizes, se necessário.  

Os pais terão a oportunidade de participar no desenvolvimento das diretrizes de envolvimento parental através de 

debates nas reuniões do conselho escolar, nas reuniões informativas (Open Houses) e em várias atividades de 

envolvimento parental. Um documento contendo as diretrizes de envolvimento parental serão distribuídas aos pais de 

todas as crianças participantes e acessível ao idioma dos pais, sendo disponibilizado na página online do programa Title 

I.  

As escolas públicas de Barnstable acreditam que os pais são recursos valiosos quando envolvem-se na educação de 

seus filhos e disponibilizam seu tempo e talentos ao aprimoramento e enriquecimento do programa instrucional de 

suas crianças. Nos esforçaremos ao máximo para buscar o envolvimento parental no programa Title I de modo que 

garantirá uma contribuição máxima ao bem-estar e desenvolvimento educacional de nosso estudantes. 


