
                                                                                                                                                                                                                       

 

O Programa Impacto para a Família é um Programa Educacional de Inglês para 

Adultos. Nossa meta é possibilitar aos adultos que não falam inglês a realçar o 

sucesso da família. Impacto para a Família preenche o espaço entre a família, 

escola e comunidade.  

 A nossa missão é possibilitar os adultos para uma vida de aprendizado 

duradoura com conhecimentos e habilidades necessárias no trabalho, em casa e 

na comunidade para competir na sociedade global nos dias de hoje.  

A matrícula para o 3o período/período de primavera inicia em 25 de abril e 

termina em 29 de abril de 2016. A matrícula é feita pessoalmente  de segunda a 

quinta-feira das 9:00 às 11:30 horas, no local onde o as aulas são realizadas. Não 

haverá matrícula às sextas-feiras.  

O preço é de $30.00 para o período, e é necessário apresentar uma identidade 

com foto. 

As aulas iniciam em 2 de maio de 2016 e encerram em 2 de junho de 2016.  

As aulas são realizadas das 08:30 às 11:30 de segunda a quinta-feira. Não haverá 

aula às sextas-feiras. 

Para mais informações entre em contato com Sherrie Bedwell pelo 

tel. 561-649-6004. 
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Distrito Escolar do  

Condado de Palm Beach 

Esperamos que todos tenham tido boas férias de 

primavera e boas recordações junto a seus filhos. É 

difícil acreditar que já passamos da metade do 

segundo semestre do ano letivo. 

A primavera está no ar! As flores estão 

desabrochando, as abelhas zunindo e o sol está 

brilhando por mais tempo no céu. Esta é uma boa 

estação para passarmos mais tempo ao ar livre. O dia 

do planeta Terra geralmente é celebrado no mês de 

abril. Há muitas atividades planejadas para os 

“amigos do meio-ambiente” como recolher o lixo da 

vizinhança ou da praia, participar de uma caça ao 

tesouro ou plantar flores ou árvores.  
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SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   

VAMOS CULTIVAR 

Incluimos a página “Jardim” onde 

os senhores poderão encontrar 

todas as informações necessárias, 

caso decidam plantar um jardim na 

escola ou em casa. Há também um 

link do Guia para Plantar um 

Jardim na Escola—2a edição” para 

compartilhar!

www.palmbeachschools.org/sfs/

gardens.asp 

 

PROGRAMA DE ALMOÇO 

Deposite dinheiro na conta de seu 

filho por meio do sistema de 

pagamento antecipado online no 

www.palmbeachschools.org/sfs.   

O número de identificação pessoal  

(PIN) do seu filho e histórico das 

refeições compradas estão 

disponíveis no Sistema de 

Pagamento Antecipado online.   

 

       

 O Conselho Escolar recebeu uma visão geral do Plano Estratégico do Distrito Escolar do Condado de Palm 

Beach, proposto para 2016 a 2021, o qual incluiu uma análise dos resultados a longo-prazo e assuntos estratégicos 

previamente divulgados, como também a introdução das metas e iniciativas estratégicas do Plano. As 19 iniciativas 

estratégicas, elaboradas com a opinião dos diretores, professores e alunos, centralizadas em práticas baseadas em 

pesquisas, serão apresentadas gradualmente no decorrer de um período de três anos, com garantia de disposição 

de recursos e veracidade na implementação. 

“A elaboração deste Plano foi resultado de um esforço enorme e muita colaboração; e o sucesso da sua 

implementação exigirá que continuemos a trabalhar cooperativamente para alcançar equidade e excelência para 

todos os alunos em uma educação de primeira qualidade”, palavras do Dr. Robert Avossa numa carta a todas as 

partes interessadas no Distrito Escolar. “A minha prioridade foi assegurar que o Plano não fosse elaborado de 

maneira isolada, e acredito que o produto final captou a nossa visão coletiva para o futuro da educação no 

Condado de Palm Beach”. 

Nos meses vindouros, o Distrito Escolar iniciará a uma série de reuniões com os funcionários e membros da 

comunidade para compartilhar mais detalhes sobre o Plano. Incentivamos aos professores e funcionários, pais e  

líderes empresariais a participarem destas reuniões.  

Para uma visão geral do nosso Plano Estratégico (incluindo as 19 iniciativas) acesse o site  

District Strategic Plan Website 

  PLANO ESTRATÉGICO DESVENDADO 
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As pesquisas demonstram que os alunos, principalmente aqueles com dificuldade em 

leitura, têm a tendência de perder parte do que aprenderam durante os meses de verão, 

quando não têm acesso às oportunidades onde possam praticar as habilidades 

aprendidas no decorrer do ano letivo. Este fenômeno é comumente chamado de 

“Declínio de Verão”. Para combater o declínio do aprendizado no verão, recomendamos 

que o seu filho pratique a leitura, todos os dias. Muitas de nossas escolas oferecerão 

programas de leitura no verão ou os senhores poderão visitar a biblioteca municipal ou 

do condado, gratuitamente. O melhor presente que podem oferecer a seus filhos é o 

presente da leitura! 

 

 No ano de 2014, a Legislatura da Flórida sofreu diversas mudanças relacionadas aos requisitos de 

formatura e transição do ensino secundário para alunos com deficiências. O diploma especial foi 

revogado, porque novos requisitos para alguns alunos com deficiência foram estabelecidos para 

possibilitar que um diploma padrão seja concedido a todos os alunos, e alguns itens de transição do 

IEP e decisões relacionadas à transição estão sujeitas à aprovação dos pais.  

Siga este link para ouvir uma apresentação sobre estas mudanças, incluindo a maneira como elas vão 

influenciar alunos que atualmente ou futuramente  estarão cursando o ensino secundário, e                                                                   

as expectativas para os pais durante este processo.                                                                                                                                                                                                          

https://connect.palmbeachschools.org/graduation_requirements_2015_presentation_for_parents/ 

EDUCAÇÃO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

1. Ligue para a linha de denúncias pelo 

1800-458-TIPS/1-800-458-8477 

2. NÃO PRECISA INFORMAR O SEU 

NOME. Diga que você é um aluno.  

3. Denuncie a criminalidade na escola, nas 

propriedades escolares ou na 

comunidade. Talvez tenha que responder 

a algumas perguntas, mas NÃO 

perguntarão o seu nome. 

4. Você receberá uma numeração por 

código e instruções de quando ligar 

novamente para saber sobre o 

andamento das suas informações. O 

número do código é o seu único link para 

a linha de DENÚNCIAS. É de sua 

responsabilidade lembrar e guardar este 

número de código. Caso  a sua 

informação leve a um resultado 

satisfatório, você receberá mais 

instruções de como receber sua 

recompensa e o valor a ser recebido. 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA ADULTOS E COMUNIDADE  

Programa de Alfabetização para Adultos—www.NeverTooLatePBC.org 

Caso algum adulto, de sua consideração, não saiba ler ou tenha dificuldade com a leitura, 
informe a esta pessoa que nunca é tarde para aprender a ler. O ACE oferece um programa 
de alfabetização para adultos em um ambiente de aprendizado receptivo e reservado. Os 
alunos são ensinados através de aulas individuais e são apresentados à tecnologia e 
técnicas básicas de computação. Nossos funcionários colaboradores e bem treinados 
empregam um programa de estudos que se incorpora às necessidades dos alunos com 
problemas de leitura ou dislexia. Quando adultos aprendem a ler, suas vidas se 
transformam de uma maneira notável. Eles tanto são capazes de arranjar emprego como 
também manter o emprego, a saúde se aprimora e são capazes de ajudar na educação dos 
próprios filhos. Aprender a ler leva o adulto a sonhar alto, despertando uma mudança 
duradoura para si próprio e sua comunidade.  
ONDE? Delray Full Service School, 301 SW 14th Avenue, Delray Bch., FL 33444 
QUANDO?  Inverno de 2016 o período vai até 22 de abril de  2016.  
Os alunos podem ingressar no curso em qualquer ocasião no decorrer do período.  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE PARA 561-266-1206            
EMAIL: NEVERTOOLATE@PALMBEACHSCHOOLS. ORG                                       

EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 

POLÍCIA ESCOLAR: ALUNOS CONTRA O CRIME EM PALM EACH 

https://connect.palmbeachschools.org/graduation_requirements_2015_presentation_for_parents/
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DISTRITO ESCOLAR DO  

CONDADO DE PALM BEACH 

 

DECLARAÇÃO DA VISÃO 

O Distrito Escolar do Condado de 

Palm Beach visa uma 

comunidade multicultural 

dinamicamente cooperativa, onde 

a educação e o aprendizado sejam 

valorizados e fundamentados ao 

longo dos anos, e que todos os 

alunos alcancem o seu potencial 

máximo e sejam bem-sucedidos 

dentro desta economia global. 

DECLARAÇÃO DA MISSÃO 

O Distrito Escolar do Condado de 

Palm Beach tem o compromisso 

de proporcionar uma educação de 

primeira categoria com excelência 

e equidade, que possibilite a cada 

aluno alcançar o seu potencial 

máximo, com a assistência de 

funcionários eficientes que 

incentivam o aprendizado, junto 

às habilidades e éticas necessárias 

para a formação de cidadãos 

responsáveis e a conquista de 

carreiras bem sucedidas. 

 

Distrito Escolar do  

Condado de Palm Beach 

 

3300 Forest Hill Boulevard  

West Palm Beach, FL 33406 

Phone: (561) 434 -8000  
 

 

EQUIPE DE ACONSELHAMENTO EDUCACIONAL 

O Final do ano letivo e o início do verão se aproximam. Muitos de nós guardamos boas 

lembranças de nossas férias de verão. Os alunos do século XXI podem ter ideias, 
emoções e experiências diferentes ao final do ano letivo. Com algum planejamento de 
nossa (pais e escola) parte, a transição de final do ano poderá ser bem sucedida. Aqui 
estão algumas sugestões para fazer em casa: 

 
 
 
 
 
 
 
Seja firme na sua rotina 
O último dia de aula será quinta-feira, 2 de 
junho. As aulas e o aprendizado continuam 
até o final. Mesmo que as Avaliações de 
Acordo com os Critérios da Flórida tenham 
terminado, os alunos ainda estão 
aprendendo o que precisam aprender para 
que possam passar para a série seguinte. O 
que significa isso em sua casa? Seja firme 
em sua rotina. Mantenha as mesmas 
expectativas para o horário de dormir, 
dever de casa, frequência escolar, 
atividades e tarefas após o horário escolar. 
A preservação das expectativas e rotinas 
vão ajudar o seu filho a terminar o ano de 
forma dinâmica.  
 
Não deixe de lado a educação de seu 
filho, marque sua presença 
O seu filho(a) tem se esforçado arduamente 
durante todo o ano.  O final do ano letivo é 
uma boa ocasião para agendar um horário  
com o professor com a finalidade de 
conversar sobre o desempenho de seu filho.  
Qual é o ponto forte dele? Em que precisa 
melhorar? Ele está na trajetória para ser 
aprovado? O último boletim de notas não 
deverá ser uma surpresa para os senhores 
ou para seu filho. À medida que os 
senhores averiguam o desempenho de seus 
filhos, não deixem de comemorar o quanto 
eles aprenderam no decorrer do ano que 
passou. O reconhecimento destas 
conquistas confirma que a persistência e 
esforço valem a pena.   
 
Comece a planejar antecipadamente 
O declínio de verão é real. O declínio das 
habilidades acadêmicas pode ocorrer 
enquanto as crianças estão fora da escola. 
O Home Room é um blogue da Secretaria 
de Educação que oferece algumas sugestões 
para os pais no combate do declínio de 
verão. Isto inclui: estabelecer metas de 
aprendizado no verão, prática diária das 
habilidades, reconhecimento das 
conquistas ou quando as metas são 
alcançadas e continuação do aprendizado 
nos parques e museus (http://
b l o g . e d . g o v / 2 0 1 4 / 0 7 / b e c o m e - a n -
educational-coach-and-keep-the-summer-
slide-at-bay-all-season/). 

Se o seu filho está mudando de escola, 
avançando da escola primária para a 
intermediária ou da intermediária para a 
secundária, considere participar das 
sessões de orientação para os pais. As 
escolas poderão oferecer um horário em 
aberto ou uma noite de sessão de 
orientação para os alunos recém-chegados 
à escola. Entre em contato com a escola 
para saber se haverá alguma sessão e a data 
em que será realizada.  
 
Se o seu filho estiver se formando, 
PARABÉNS! FIQUE ATENTO à próxima 
grande transição de seu formando que é 
também muito importante. Esta pode ser 
uma tarefa difícil, por isso fique em contato 
com o conselheiro educacional.  
 
Mudanças podem ser estressantes 
O final do ano letivo pode ser muito 
estressante para o seu filho, por ser uma 
ocasião de empolgação e comemoração.  É 
um momento de muitas mudanças nas 
rotinas diárias e frequentemente significam 
uma mudança nas amizades. As crianças 
estão acostumadas a frequentar a escola, 
ver os professores e colegas. Os senhores 
poderão ajudar o seu filho tomando 
algumas medidas. Primeiramente, 
prestando atenção às palavras, 
pensamentos e emoções das crianças, no 
final do ano letivo.   Tente observar se elas 
parecem estar preocupadas ou chateadas 
em razão do final do ano letivo. Segundo, 
transmita segurança dizendo que é natural 
que fiquem entusiasmadas ou preocupadas 
ou tenham outros tipos de sentimentos, e 
que as outras crianças também estão 
sentindo-se do mesmo jeito. Finalmente, 
ajude-as com algumas estratégias para o 
final do ano. Como elas poderão continuar 
em contato com seus amiguinhos da 
escola? Quais as rotinas que os senhores 
poderão estabelecer? Quais os programas 
ou atividades que podem participar?   
Os pais podem ajudar os filhos com o 
encerramento do ano letivo e a terem um 
ótimo verão implementando algumas 
destas sugestões. 
 
Fontes: 
Blogue Home Room da Secretaria de 
Educação Originado do http://blog.ed.gov/ 
Blogue Today’s Parent Education .   
Originado do http://
www.todaysparent.com/family/parenting/tips-

to-get-your-kids-through-the-end-of-the-school-
year/ 
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