A.D. Henderson University School/FAU High School
Plano de Interação de Pais e Família 2019-2020

Este plano foi elaborado e estabelecido de forma mútua pelos pais e funcionários. Ele reflete as
metas do plano do Título I, Parte A, além das ideias de nossos funcionários, dos pais e dos
membros da comunidade.

Declaração de Missão
A instituição de ensino tem uma missão tripla de (1) ser um local de expressão
para a formação de professores; (2) desenvolver currículos; (3) realizar
pesquisas. (Lei da Flórida 228.053)
Declaração de Visão
A Alexander D. Henderson University School/FAU High School serve de modelo
nacional exemplar para sistemas de ensino e programas de preparação de
professores visando a melhoria do ensino para populações diversas de alunos
através de pesquisas e currículos inovadores desenvolvidos pelo corpo
docente.
Reunião de Pais e Mestres
As reuniões são uma das formas mais importantes para que pais/responsáveis e
mestres consigam trabalhar juntos como uma equipe. As reuniões são uma
forma útil de compartilhar informações relacionadas aos interesses especiais
dos alunos. Também é uma boa hora para discutir o progresso acadêmico e
obter ideias sobre como os pais/responsáveis podem prestar mais ajuda aos
seus filhos em casa. Um intérprete será disponibilizado mediante solicitação.
Comunicações da Instituição de Ensino
● Informativos mensais
● Sistema de notificação via e-mail/telefone
● Site da instituição de ensino
● Aplicativo FOCUS
● Reunião de Pais e Mestres
● Boletins/relatórios de avaliação
Direito de Saber dos Pais
Os pais/responsáveis podem solicitar informações relacionadas às
qualificações profissionais dos professores e funcionários que trabalham com
seus filhos.
Acesse a página Staff/Faculty [Funcionários/Corpo Docente] em nosso site
para obter mais informações.
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Atividades Anuais da Escola
➢ Conheça o Professor
➢ Feira de Livros
➢ Noites de Currículo/Sessões Abertas
➢ Encaminhamentos para Famílias Novas
➢ Conversa com Diretor/Pais
➢ Noite Anual de Informações p/ Famílias
○ Panorama do programa do Título I
○ Compartilhamento de informações sobre como se envolver em
atividades patrocinadas pela escola
○ Compreensão do direito de saber dos pais
A. D. Associação de Pais e Mestres da Henderson/FAU High
A Associação de Pais e Mestres é um grupo de indivíduos bastante envolvido
que trabalha em estreita cooperação com professores e funcionários para
beneficiar nossos alunos. Pais, responsáveis, parentes adultos, professores,
funcionários e membros da comunidade podem se filiar à Associação de Pais e
Mestres!
A Associação de Pais e Mestres se reúne quatro vezes ao ano: setembro,
outubro, janeiro e maio. Para se filiar à Associação de Pais e Mestres e ajudar a
maximizar o impacto da experiência de ensino, acesse o site
https://www.myvlink.org/adhuspto/. A Associação de Pais e Mestres patrocina as
seguintes atividades.
Atividades de Alunos e Parentes
● Eventos de futebol americano da
FAU
● Noite STEM [Ciência, Tecnologia,
Engenharia, Matemática]
● Halloween Howl
● Banquete do Dia de Ação de
Graças

●
●
●
●
●

Noite de Cinema
Show de Talentos
Dia de Gincana
Danças na Escola
Café da Manhã do Dia das Mães e
Dia dos Pais

Campanhas de arrecadação de verbas
● Box Tops
● Rainbow Run
● Leilão
● Spirit Store
Suporte para Corpo Docente e Funcionários
● Boas-vindas aos Professores na volta às aulas
● Dia dos Administradores
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● Refeições no Dia de Desenvolvimento Profissional
● Semana de Valorização dos Professores

Centro de Informações e Recursos para os Pais (PIRC)
Os Centros de Informações e Recursos para os Pais (PIRC) foram estabelecidos
pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos em 1995 para
providenciar aos pais/responsáveis, instituições de ensino e organizações
informações de treinamento e assistência técnica para compreender como as
crianças se desenvolvem e o que precisam para ter sucesso na escola.
A Flórida conta com dois PIRCs. O propósito das duas agências é aumentar a
parceria entre o lar e a instituição de ensino a fim de aumentar o sucesso dos
alunos.
1. Family Network on Disabilities of Florida (FND)
www.fndfl.org/proects/pic/index/asp
2. Links de Envolvimento Familiar http://www.fldoe.org/schools/familycommunicty/family-involvement-links.stml
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