COBB COUNTY SCHOOL DISTRICT
POLÍTICA DE ENVOLVIMENTO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

O que é envolvimento de família e comunidade?
Décadas de pesquisas trouxeram indícios fortíssimos de que as famílias têm uma influência significativa
no desenvolvimento das crianças, na escola e na vida. Em Cobb, o envolvimento das famílias significa que
os pais participam por meio de uma comunicação regular, de duas vias, repleta de significado,
envolvendo o aprendizado acadêmico e outras atividades escolares do aluno.
Nós acreditamos que...
A) escolas bem-sucedidas são uma das bases da estabilidade, crescimento e prosperidade de uma
comunidade;
B) o envolvimento da família e da comunidade é fundamental para o sucesso do aluno e do distrito;
C) é essencial manter um foco constante e significativo no que é melhor para os alunos;
D) a criatividade e a inovação devem ser encorajadas e adotadas por todos os envolvidos; e
E) que é importante cultivar um ambiente positivo em que os estudantes sejam orientados para o
sucesso.

DESENVOLVIMENTO CONJUNTO
O Cobb County School District (CCSD, Distrito Escolar do Condado de Cobb) apoia e solicita o
envolvimento das famílias das crianças participantes das atividades financiadas pelo Título I. Esse é um
componente essencial para melhorar o progresso dos estudantes e garantir o sucesso contínuo. Para
apoiar o fortalecimento do desenvolvimento acadêmico dos alunos, o CCSD desenvolveu esta política de
envolvimento dos pais, estabelecendo as expectativas do distrito para esse envolvimento. A política inclui
estratégias e recursos orientados que fortalecem as parcerias entre as escolas do Título I do distrito e os
pais. Essa política foi desenvolvida em conjunto, com ideias do CCSD e os envolvidos do Título I. Os
comentários dos pais e os resultados da pesquisa podem ser vistos no site do Título I do CCSD, em
www.cobbk12.org, na guia Teaching and Learning Department (Departamento de Ensino e
Aprendizagem). Todos os pais foram convidados a participar e oferecer sugestões e ideias para melhorar
a política de envolvimento de pais e famílias do distrito no período letivo 2017-2018. Durante o ano, os
pais compartilham suas ideias e oferecem sugestões para ajudar o distrito, a escola e os alunos a alcançar
os objetivos de desenvolvimento acadêmico de nossos estudantes. Todo o feedback recebido até julho foi
incluído na política deste ano letivo.
FORTALECENDO NOSSAS ESCOLAS
No retorno ao período letivo, a Equipe de Envolvimento dos Pais do Título I irá oferecer orientações e
desenvolvimento profissional para escolhas, no tocante às atividades efetivas de envolvimento das
famílias, aos planos de envolvimento de pais de alunos e ao pacto escola-pais. O treinamento também irá
tratar das capacidades dos pais, que serão reaproveitadas pelo corpo docente e pela equipe das escolas
do Título I. Os Ongoing Tuesday Talks (Reuniões de Todas as Terças) e os webinars do Programa Georgia
Department of Education Family-School Partnership Program (Parceira Família-Escola do Departamento
de Educação da Georgia) irão garantir que os requisitos de envolvimento dos pais com a equipe da escola
local estejam sendo satisfeitos e que as estratégias e atividades de envolvimento das famílias estejam
sendo implementadas. Além de comunicações e visitas frequentes, as escolas do Título I receberão
notificações e recursos da Equipe de Envolvimento dos Pais do Título I do distrito, para ajudar a melhorar
e fortalecer o envolvimento das famílias.
RESERVA DE FUNDOS
O CCSD irá reservar 1% do total de fundos do Título I que receber no ano fiscal de 2018 para atender aos
requisitos de envolvimento de pais e familiares listados nesta política e conforme descrito na Seção 1116
do Elementary Student Succeeds Act (ESSA, Ato de Sucesso dos Estudantes do Ensino Fundamental).
Além disso, o CCSD irá distribuir 90% da quantia reservada para todas as escolas do Título I, para
suportar seus programas e atividades de envolvimento familiar em nível local. O distrito irá oferecer
orientações e comunicações claras para ajudar todas as escolas do Título I a desenvolver um orçamento
adequado para o envolvimento das famílias, de modo a fazer avaliações de necessidades e lidar com as
recomendações dos pais.
OPORTUNIDADES PARA CONSULTAR A FAMÍLIA
Ideias e sugestões de parentes e familiares são um componente essencial dos planos de aperfeiçoamento
do distrito e das escolas que são desenvolvidos todos os anos. Todos os pais de alunos elegíveis para
receber serviços do Título I são convidados a participar das duas reuniões descritas nesta seção, a fim de
compartilharem suas ideias e sugestões para ajudar o distrito, as escolas e os alunos a atingir os objetivos
de desenvolvimento acadêmico dos alunos.

Reunião sobre o Estado do Distrito
~ 13 de março de 2018; Webinar ~ abril de 2018
Todos os pais são bem-vindos para saber das novidades do Cobb County School District, assim como para
conhecer e fornecer ideias para a Política de Envolvimento de Pais e Familiares do Distrito e o Plano de
Aperfeiçoamento LEA Abrangente para o período letivo 2018-19. Avisos relativos a esta reunião serão
enviados por email para todos os pais, antes da reunião. O distrito também irá publicar informações
relativas a esta reunião no site do distrito escolar na Web.
Fóruns de Aperfeiçoamento Escolar
~ Julho a setembro de 2017 e abril a maio de 2018
Durante esse período, cada escola do Título I irá promover um fórum para pais e familiares participarem
de mesas-redondas, a fim de reverem o plano para a escola, as políticas de envolvimento de pais e
familiares da escola, assim como fazerem comentários sobre o orçamento e os programas de
envolvimento das famílias. Cada escola do Título I irá enviar convites para as residências ou enviar
notificações por email ou texto com a data e o horário do fórum. Informações relacionadas ao Fórum de
Aperfeiçoamento Escolar também serão publicadas nos sites das escolas na Web.
Os pais também podem opinar sobre o uso dos fundos do Título I para apoiar os programas de
envolvimento familiar por meio da pesquisa anual do distrito. A pesquisa traz perguntas relacionadas ao
orçamento do envolvimento familiar, assim como uma seção para os pais fazerem seus comentários.

Não vai conseguir participar das reuniões?
Acesse http://academics.cobbk12.org/index.php/ad/tl/ti/ para ver
os documentos e as atas da reunião e deixar suas opiniões.

Digitalize o código com seu
smartphone ou tablet, para
acessar informações de
envolvimento familiar,
no site do CCSD na Web.

TRABALHANDO AS CAPACIDADES
O CCSD irá trabalhar as capacidades das escolas e dos pais, para fortalecer o envolvimento familiar, para
garantir a participação efetiva de pais e membros da família. O objetivo de trabalhar as capacidades de
nossas famílias é dar apoio a uma parceria entre as escolas, pais e comunidade do Título I, a fim de
melhorar o desenvolvimento acadêmico dos alunos, por meio de atividades e programas do distrito,
como o Learning Launch Challenge (Desafio Inicial de Aprendizagem) e o EngageONE. Os dois programas
são modelos de envolvimento familiar baseados em evidências para trabalhar as parcerias com os pais.
Eles têm, como foco, os objetivos de instrução de acordo com as necessidades dos alunos, com o apoio de
professores, familiares e parceiros das comunidades.
DOS PAIS
O CCSD irá trabalhar como um distrito e por meio de suas escolas de Título I para oferecer assistência aos
pais no tocante às informações acadêmicas estaduais e distritais relacionadas ao aprendizado e ao
progresso dos alunos, assim como informações relacionadas ao Programa do Título I e ao Learning
Launch Challenge. A página da Web do CCSD oferece, aos pais, acesso aos recursos para conhecerem os
desafiadores padrões acadêmicos estaduais, as avaliações acadêmicas locais, assim como as avaliações
exigidas para alunos da Georgia, incluindo formas alternativas de avaliação. As datas e locais dessas aulas
e os eventos do Learning Launch Challenge serão postados no site do distrito na Web e compartilhados
em todos os sites da Web do distrito e das escolas do Título I.
O superintendente do Cobb County School District estabeleceu um Conselho Consultivo para todo o
distrito, incluindo diretores, professores e um comitê de negócios e comunidade formado por
representantes de escolas do Título I ou não, de modo a trazerem perspectivas, ideias e vozes para
discutir problemas que afetem o distrito.
O CCSD estabeleceu oportunidades contínuas de os pais opinarem sobre todos os assuntos relacionados
ao envolvimento familiar. Essas opiniões servem para coordenar a sustentabilidade e o crescimento do
envolvimento familiar com o distrito. Os líderes e parceiros comerciais da comunidade serão convidados
a fornecerem ideias. O distrito também irá encorajar a colaboração e a participação com os parceiros da
comunidade, postando registros das ideias e de outras reuniões do distrito no site da Web, e aumentar a
participação, utilizando tecnologia de videoconferência, para acomodar as agendas de todos esses
valiosos parceiros.
O CCSD irá coordenar e integrar os programas de envolvimento familiar do distrito com o programa préescolar local e outros programas pré-escolares financiados pelos governos federal e estadual no distrito,
convidando o corpo docente e a equipe desses programas para participar das reuniões de planejamento
focadas nas atividades de envolvimento familiar. Na Primavera (dos EUA), as escolas da educação infantil
irão promover dias de articulação do Jardim da Infância, para que os pais possam conhecer as escolas e
receber informações para se prepararem e prepararem seus filhos para essa fase. Ao mesmo tempo, as
escolas dos ensinos fundamental e médio irão promover atividades de transição de série e para o ensino
superior. O CCSD também irá colaborar com esses programas, a fim de garantir que os pais sejam
informados sobre os recursos disponíveis.
DA EQUIPE DA ESCOLA
Para garantir que as informações relacionadas aos programas de distrito, escola, pais, reuniões do
EngageONE, eventos do Learning Launch Challenge e atividades fiquem disponíveis para todos os pais,
cada escola do Título I deve enviar informações aos domicílios e publicá-las online para os pais e
familiares, em termos compreensíveis e formato uniforme. No começo do ano letivo, a equipe da escola
será treinada para lidar com as notificações e recursos a serem enviados para as residências, no idioma

nativo dos pais, quando aplicável, e para oferecer intérpretes nos eventos e reuniões com os pais. As
informações publicadas no site do distrito na Web serão traduzidas, dentro de limites razoáveis. O
distrito também irá utilizar os sistemas telefônicos das escolas, os sites do distrito e das escolas na Web,
mídias locais e outros sistemas de mensagens escolares, para enviar informações aos pais.

ACESSIBILIDADE
Para atender os requisitos de envolvimento de pais e familiares estabelecidos pela Seção 1116 do ESSA, o
coordenador de envolvimento familiar do distrito irá fazer contato e colaborar com o Escritório de
Ensino e Aprendizado, os Serviços de Ensino e Aprendizado e Suporte e Serviços Especializados e o
ESOL/Título III, para garantir plenas oportunidades para a participação dos pais com proficiência
limitada em inglês, pais com necessidades especiais e pais de crianças migrantes, incluindo o
fornecimento de informações e boletins escolares em um idioma que os pais possam compreender.

ANOTE NA AGENDA
Para as escolas
Treinamento: Trabalhando a Capacidade da Equipe
(Datas de conclusão)
22 de setembro de 2017
20 de dezembro de 2017
16 de fevereiro de 2018
25 de maio de 2018
Instalações da escola local
Treinamento do diretor e da equipe de suporte
Agosto de 2017
Março de 2018
Junho de 2018
Rose Garden Educational Center
Reuniões com facilitadores para os pais
Segunda terça-feira do mês
Rose Garden Educational Center
Para pais e familiares
Fórum de Aperfeiçoamento Escolar
De julho a setembro de 2017
De março a abril de 2018
Instalações da escola local
Estado do Distrito
terça-feira, 13 de março de 2018
Vários locais
Abril de 2018
Webinar
ADOÇÃO
A Política de Envolvimento de Escola, Família e Comunidade de Título I do CCSD foi revisada em conjunto
pelos pais das crianças envolvidas em 1o de março de 2016 e entrará em vigência no ano letivo 20162017. O distrito escolar irá distribuir esta política para todos os pais das crianças beneficiadas pelo Título
I, Parte A até 30 de outubro de 2016.
CONTATO
Natalie Hutchins
Supervisora de Envolvimento da Comunidade de Título I e Título I
Cobb County School District Title I Office
Rose Garden Educational Center

1870 Teasley Drive Smyrna, GA 30080, USA
(770) 437-5932 Fax (678) 503-0180
Nossos agradecimentos,
Tiffany Honore
Diretora do de Título I do Cobb County School District

