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Howell L. Watkins
Participação da Família em 2020 – 2021
Plano de Envolvimento dos Pais e da Família
Participação dos Pais
A Howell L. Watkins reconhece a importância de formar uma sólida parceria com os pais e membros da comunidade a fim
de impactar positivamente os alunos da nossa escola. Para promover a participação eficaz dos pais, os funcionários da
Howell L. Watkins dão as boas-vindas aos pais e aos membros da comunidade, e os incentiva a juntarem-se a nós nas
atividades descritas neste plano. Trabalharemos com os pais como parceiros igualitários no processo educacional.

Reunião Anual do Title I
Os pais são convidados a participar dessa reunião a cada ano letivo para se informarem mais sobre os
requisitos do Title I e nossos programas do Title I em toda a escola. Nessa reunião haverá oportunidades para
revisar os documentos do Title I e oferecer sugestões sobre:
· Acordo entre Pais e Escola
· Plano/Regulamento de Participação da Família do Title I
· Direito dos Pais à Informação
· Ideias para futuras atividades com a participação dos pais
· Orçamento do Title I
Acessibilidade para Todas as Famílias
Iremos acomodar todas as famílias proporcionando:
· Opções de datas e horários das reuniões com base nas informações dos pais (incluindo opções virtuais)
· Facilitadores de idioma
· Documentos traduzidos
· Cuidados infantis na escola
Atividades Com a Participação dos Pais
Com base na pesquisa de informações dos pais, forneceremos as seguintes atividades para ajudá-los a
compreender o currículo e as avaliações estaduais e assim ajudá-los a melhorar o desempenho acadêmico de
seus filhos:
· Noites Acadêmicas para Pais e Professores ou Noites de Literacia serão implementadas para os pais
aprenderem estratégias de como ajudar seus filhos em casa.
· Noites com Informações das Avaliações para esclarecer os pais sobre FSA, avaliações de acordo com a série,
expectativas quanto ao currículo e à série cursada.
· Informações no site da escola para compartilhar comunicados relevantes e práticas recomendadas aos pais
que promovem o valor do compromisso das famílias.
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Tomada de Decisões Compartilhadas
Por meio do Comitê Assessor da Escola (SAC, sigla em inglês), os pais irão analisar e oferecer sugestões para o
Plano de Envolvimento dos Pais e da Família (PFEP, sigla em inglês) da escola e avaliar o plano anualmente. Os
pais também contribuirão no conteúdo escrito do Acordo entre Pais e Escola. Os pais analisarão os resultados
da Pesquisa de Envolvimento/dos Pais e da Família do Title I para determinar as mudanças necessárias. Os pais
terão acesso às novidades da escola e notas dos alunos por meio do sistema de informações do aluno do
distrito/Portal Gateway para pais. Os pais terão a oportunidade de discutir sobre os programas e iniciativas
para toda a escola, bem como revisar relatórios de dados da escola e dos alunos.
Comunicação
A comunicação com os pais será feita da seguinte forma:
· Panfletos
· E-mails
· Telefonemas para avisos importantes
· SIS/Gateway
· Placas de avisos da escola
· Site da escola
· Facebook e/ou Twitter
· Reuniões
· Comitê Assessor da Escola (SAC) —todos os pais são convidados a participar desse conselho
· Participação da Família/Plano de Envolvimento dos Pais e da Família, opiniões e pesquisas
Voluntários
Incentivamos os pais a trabalhar como voluntários em nossa escola em uma variedade de funções que
atendam às necessidades dos alunos e da escola.
Esse Plano de Envolvimento dos Pais e da Família foi elaborado coletivamente e distribuído para os pais dos
alunos da Howell L. Watkins. Revise-o e envie a parte abaixo pelo seu filho para entregar ao professor.
Obrigada,
Awilda Tomas-Andres, Ed.S., M.Ed.
Diretora
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