
PAIS E FAMÍLIA
POLÍTICA DE 

ENVOLVIMENTO

Orange County Public Schools 
consideram que com o apoio das famílias 

e da comunidade, criamos caminhos 
enriquecedores e diversificados que 

conduzem os nossos alunos ao sucesso.

AS OCPS COMPROMETEM-SE A:

Desenvolver e manter relações de 
colaboração entre o distrito, as escolas, as 
famílias e a comunidade.
Proporcionar assistência técnica e recursos 
para apoiar as escolas no planejamento e 
implementação de oportunidades eficazes 
de envolvimento dos pais e da família.  
Conformidade com os requisitos do Título I, 
Parte A, em relação ao estabelecimento de 
um plano de envolvimento dos pais e da 
família de acordo com a Seção 1116 da Lei 
Every Student    Succeeds (ESSA).

Como é criado esse plano?
As famílias, membros da comunidade e 
funcionários distritais trabalham juntos

Famílias e Comunidade
As famílias e membros da comunidade são convidados a 
participar no processo de inserção por meio do ConnectEd, 
mídias sociais, folhetos, boletins e e-mails.

As pesquisas são concluídas em março para avaliar a eficácia 
do Plano de Envolvimento dos Pais e Familiares (PFEP)
do distrito/escola e atividades.

Distrito
O feedback é fornecido pelo 
Conselho Consultivo Distrital de 
Envolvimento de Pais 
(PEDAC).
Esse conselho é composto por 
famílias e membros da 
comunidade. O PFEP orienta as 
estratégias de envolvimento da 
família em todo o distrito.

todo o distrito.



envolver-se

Envolvimento 
dos pais e da 

família

407-317-3300
pfe@ocps.net

445 W. Amelia St.
Orlando, FL 32801

www.pfe.ocps.net

Entre em 
contato com o 
representante 

de 
envolvimento 
na sua escola

@OCPS_PFE
#OCPSPFE

As OCPS 
ACREDITAM

NO INCENTIVO
 ÀS FAMÍLIAS PARA:

Utilizar ferramentas digitais para se manter 
conectado às escolas: parents.classlink.com/ocps 
Acessar centros de recursos de envolvimento 
familiar baseados na escola, oportunidades para 
pais e recursos da comunidade

Colaborar com os pais e a comunidade para 
proporcionar oportunidades para todos os alunos 
Fazer parceria com os contatos de envolvimento 
para coorganizar workshops familiares
Bem-vindos, pais e professores, visitas domiciliares 
Conversar pelas redes sociais

OCPS apoiam escolas

Desenvolver parcerias com escolas e organizações 
comunitárias por meio do voluntariado.
Participar de oportunidades de envolvimento 
familiar.
Participar da OCPS Parent Academy, Virtual 
Academy e Engage 360: Descobrir eventos onde 
você mora.

receber
 informação

ser
uma voz

estar 
conectado

STAMOS AQUI POR VOCÊ

Facilitando a aprendizagem profissional para funcionários da escola 
por meio dos Módulos do Título I sobre as melhores práticas no 
envolvimento da família  
Proporcionando treinamento e apoio aos contatos de envolvimento
Coordenando-se com outros departamentos para incorporar 
estratégias de envolvimento dos pais e da família 
Distribuindo comunicação em vários idiomas 
Proporcionando comunicação acessível a todas as famílias

Participar de reuniões anuais PTA/
PTO, SAC, MPLC e/ou Title I 
Participar do Conselho Consultivo 
Distrital de Envolvimento de Pais 
(PEDAC)

https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=816187
https://twitter.com/OCPS_PFE



