Resumo do Plano de Envolvimento dos Pais 2016-17
A A.D. Henderson University School / FAU High School está empenhada em fazer todos os esforços para envolver os pais
e membros da comunidade nas atividades e reuniões da escola de modo a promover relações eficazes e formar uma
forte parceria.
Envolvimento dos pais e da comunidade
 A tomada de decisões conjuntas será coordenada da seguinte forma:
o Reunião anual de pais do programa Title I
o Treinamentos para os pais
o Reuniões do Conselho Consultivo da Escola (SAB, na sigla em inglês)
o Reuniões da Associação de Pais e Professores (PTO, na sigla em inglês)
Coordenação e integração
 Os pais serão convidados a participar em várias reuniões e formações de pais, coordenadas por diversos grupos
de liderança nas escolas da seguinte forma:
o Noites de envolvimento da família
Coordenadas pela Associação de Pais e Professores (PTO)
o Reuniões do SAB
Coordenadas pelo Presidente e Membros do SAB
o Noites de Open House/Currículo
Coordenadas pela equipe da Administração
o Feira de ciências
Coordenada pelo Departamento de Ciências
o Lei das Pessoas com Deficiências (IDEA)
Coordenada com a Equipe de Alunos com Necessidades
Especiais
Reunião anual de pais
 Os pais são convidados a participar nesta reunião para aprender mais sobre o programa Title I e sobre o
Programa de Assistência Específica. A reunião será realizada na quarta-feira, 19 de outubro de 2016. Os pais
serão notificados pelos seguintes métodos:
o Newsletter para os pais
o Centro de ligação (Parent Liaison)/recursos para os pais
o Folhetos
o Publicação no painel externo de avisos da escola
o Blackboard Connect (E-mail e Voicemail)
o Redes sociais/site da Internet
Reuniões de pais flexíveis
 São oferecidas reuniões flexíveis, com dias e horários variados para o início das atividades dos pais,
agendamento de reuniões de pais fora do horário comercial e realização de visitas à casa dos pais, conforme
apropriado.
Reforço das competências
 As competências são construídas através das Iniciativas de Envolvimento dos Pais coordenadas pelos docentes,
funcionários e administração, auxiliando os pais a compreender melhor as expectativas, o currículo, os
requisitos de créditos e os requisitos de graduação por meio de Reuniões Informativas e Oficinas para os Pais.
Comunicação
 A escola irá comunicar-se com os pais pela newsletter mensal, newsletter da sala de aula, reuniões do SAB,
reuniões de pais, publicações no painel externo, notas disponibilizadas quinzenalmente no Focus, atualização do
site da Internet, redes sociais, Blackboard Connect, reuniões da PTO e do Centro de ligação/recursos para os
pais.
Acessibilidade





As informações para os pais estarão disponíveis quando os pais se encontrarem para as reuniões do Programa
Educativo Individualizado dos alunos com necessidades educativas especiais (ESE).
Serão agendadas reuniões acadêmicas de pais com os professores, a administração e os orientadores, conforme
necessário.
Será distribuída comunicação escrita em inglês, espanhol, português e crioulo, sempre que possível.
Programa de Assistência Específica do Title I

