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Política de Envolvimento dos Pais 

Programa de Título I – Escolas Públicas de Norwood 

 

As Escolas Públicas de Norwood reconhecem que os pais/ famílias são os primeiros e mais 

influentes educadores de seus filhos e que o envolvimento parental contínuo na educação 

das crianças e jovens contribui fortemente para o desempenho do estudante e para um 

ambiente escolar positivo. 
 

Quando as escolas trabalham juntas às famílias para apoiar o aprendizado, as crianças estão 

inclinadas a obter sucesso não só na escola, mas no decorrer de toda a vida. Três décadas 

de pesquisas mostraram que a participação dos pais na escolaridade aperfeiçoa o 

aprendizado do estudante. Tal participação dos pais e das famílias é tão importante no 

início do processo educacional quanto durante toda a carreira acadêmica de uma criança. 
 

A educação de uma criança é compartilhada pela escola e família durante todo o período 

em que a criança passa na escola. Para apoiar a meta do distrito escolar de educar todos os 

estudantes com eficácia, os profissionais e pais devem trabalhar como parceiros 

esclarecidos. As Escolas Públicas de Norwood, em colaboração com os pais, devem 

estabelecer programas e práticas que reforcem o envolvimento dos pais e reflitam as 

necessidades específicas dos estudantes e suas famílias. 
 

Para esse propósito, as Escolas Públicas de Norwood e o Conselho dos Pais de Título I 

apoiam o desenvolvimento, a implementação e a avaliação regular do envolvimento 

parental ao nível de cada escola e do distrito, o que irá envolver os pais em todos os níveis 

de série em uma variedade de papeis. O envolvimento dos pais será compreensivo e 

coordenado por natureza. Ele incluirá, além de outros, os seguintes componentes de 

programas de envolvimento parental bem sucedidos: 

 Comunicação:  A comunicação  entre o lar e a escola é regular, bidirecional e 

significativa. 

 Parentalidade:   A parentalidade responsável é incentivada e apoiada. 

 Aprendizado do Estudante:   Os pais desempenham um papel integral na ajuda ao 

aprendizado do estudante e no trabalho e apoio ao professor de sala de aula. 

 Voluntarismo:  Os pais são bem vindos e necessários à escola, e nós buscamos o 

seu apoio e assistência. 

 Tomada de Decisão e Advocacia Escolar:   Os pais são parceiros e deveriam 

contribuir nas decisões que afetam as crianças e famílias quando apropriado. 

 Colaborando com a Comunidade:   Recursos comunitários são disponibilizados 

para fortalecer os programas escolares, as práticas familiares e o aprendizado do estudante. 
 

As Escolas Públicas de Norwood apoiam as oportunidades de desenvolvimento profissional 

para os membros da equipe de funcionários para reforçar a compreensão das estratégias de 

envolvimento parental eficazes. As Escolas Públicas de Norwood também reconhecem a 

importância da liderança administrativa em estabelecer expectativas e criar um clima 

propenso à participação parental. 
 

Pais engajados é uma condição essencial para o aperfeiçoamento do desempenho do 

estudante. As Escolas Públicas de Norwood devem incentivar e apoiar o envolvimento 

ativo dos pais. 


