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Título I Informações parentais/guardiãs para a divulgação necessária 
 

 

 
1. Plano de Envolvimento dos Pais da Escola e da Família 

Funcionários escolares e pais/encarregados de educação desenvolvem conjuntamente o plano 
como parte do Plano de Melhoria Escolar. O plano inclui as atividades de envolvimento dos 
pais e da família a implementar durante o ano letivo e uma avaliação do programa de 
envolvimento dos pais e da família do ano passado. Pode aceder a este plano 
https://www.browardschools.com/Page/49968?school_number=371  . Se quiser). Se quiser 
rever uma cópia impressa deste plano ou tradução, contacte a Sra. Regina Rhue pelo (754) 322-
0800. 
 

2. LEA (Distrito) Plano de Envolvimento Dos Pais e Da Família 
Funcionários distritais e pais/encarregados de segurança desenvolvem conjuntamente o plano. 
O plano inclui as atividades de envolvimento dos pais e da família a implementar durante o 
ano letivo e uma avaliação do programa de envolvimento dos pais e familiares do ano passado. 
Pode aceder a este plano utilizando o seguinte link web: 
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/domain/13545/parent%20enga
gement/LEA%20PFEP%202022%20-%202023_4-22-2022%20ADA.1.pdf 
 
Se quiser rever uma cópia impressa deste plano ou tradução, contacte Linda Howard, 
Especialista em Programas do Título I, pelo telefone 754-321-1410. 
 

3. Florida Standards Assessment (FSA)/Statewide Assessment Data e LEA/School Report 
Card, notas escolares, relatórios de avaliação do Estado 
O Relatório de Responsabilidade Pública escolar contém vários tipos de dados (indicadores) 
destinados a informar os pais/encarregados de educação e o público em geral sobre o progresso 
das escolas públicas da Flórida. Este relatório satisfaz os requisitos de informação pública da 
Lei federal de Sucesso de Todos os Estudantes (ESSA) e de certas informações adicionais de 
interesse sobre o estado das escolas da Flórida. Além disso, o Departamento de Educação da 
Flórida publica notas escolares e os resultados da avaliação estatal das escolas da Florida.  Pode 
aceder a estes relatórios utilizando o seguinte weblink: 
https://www.fldoe.org/accountability/accountability-reporting/school-grades/. 
Se quiser rever uma cópia impressa ou se for necessária tradução, contacte a Sra. Regina Rhue 
pelo (754) 322-0800. 
 

 
 

 


