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O que as escolas 

devem fazer 

pelos alunos 

que perderam 

moradia, 

conforme 

previsto pela Lei 

McKinney-

Vento? 
 

 
As escolas devem manter os alunos na escola de 
origem (a escola frequentada pelo aluno quando 
tinha moradia permanente ou onde foi matriculado 
mais recentemente), quando isso é do melhor 
interesse do aluno, salvo quando contrário aos 
desejos do pai ou responsável.  
 

As escolas devem eliminar quaisquer obstáculos que 
contribuam para a exclusão ou atraso da matrícula. 
Isso significa que as escolas devem matricular 
imediatamente os alunos que perderam sua moradia 
devido a dificuldades financeiras, tais como despejo 
ou execução de hipoteca, ou devido a um desastre 
natural ou causado pelo ser humano e, logo em 
seguida, obter as informações em falta, os registros 
escolares e de imunização, etc.  
 

Cada escola deve publicar as informações de contato 
da pessoa encarregada pela Educação para 
Desabrigados do distrito.  
 

Cada escola deve publicar um aviso público dos 
direitos educacionais de crianças e jovens que 
carecem de moradia.  
 

As escolas devem garantir a matrícula com completa 
igualdade de oportunidades para que os alunos 
tenham sucesso na escola, incluindo a participação 
em programas do distrito escolar como Título I, 
Educação de Estudantes Excepcionais, formação 
técnica e profissional, Head Start, Even Start, pré-
escola e atividades extracurriculares. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Contato Local: 

 
Carole Mitchell, M.S.W., 

BCPS District Liaison 

(754) 321-1566 

 

Coordenador do Estado: 
 

Skip Forsyth 
Florida Department of Education 

Bureau of Federal Educational Programs 
Homeless Education Program 

Tallahassee, Florida 32399-0400 
850-245-0479 

 

Site do Programa 
http://www.fldoe.org/policy/federal-edu-

programs/title-x-homeless-edu-program-hep.stml  
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Toda Criança Tem Direito a Uma Educação  

Se você perdeu sua moradia devido a dificuldades 
financeiras, desastres naturais ou outros motivos 
semelhantes, e está morando provisoriamente 
com amigos ou parentes, ou em abrigo, motel, 
veículo ou acampamento, ou na rua, ou em um 
prédio abandonado, seus filhos são elegíveis para 
receber os benefícios previstos na Lei McKinney-
Vento.  
 

Seus filhos (PreK - 12ª série) têm o direito de:  
 

 Permanecer na última escola frequentada 
antes de perder sua moradia (escola de 
origem), se essa é a escolha do pai/responsável 
e é do melhor interesse do aluno, ou a escola 
da zona escolar de sua residência temporária. 

 Matricular-se e frequentar aulas 
imediatamente enquanto a escola providencia 
a transferência dos registros escolares e de 
imunização e outros documentos necessários 
para matrícula. 

 Se necessário, matricular-se e frequentar aulas 
na escola selecionada pelo pai/responsável 
(escola de origem ou escola designada da zona 
escolar), enquanto a escola e o 
pai/responsável procuram resolver uma 
disputa sobre qual escola seria do melhor 
interesse do aluno. NOTA: Isso não significa 
qualquer escola do distrito, apenas a escola de 
origem ou a escola designada da zona escolar. 

 Receber transporte para a escola de origem (se 
o pai/responsável solicitar este serviço).  
NOTA: De acordo com a política do distrito, se 
o aluno residir dentro de uma distância de 
duas milhas da escola, ele se qualifica para 
serviços de transporte. 

 Participar de qualquer programa escolar e 
receber qualquer serviço escolar para o qual se 
qualificar. 

 

Perguntas que os Pais Devem Fazer à Escola   
 

Os alunos podem ser 
motivados pelo 
interesse 
demonstrado pelos 
pais em seu dia 
escolar, suas tarefas e 
as informações 
trazidas da escola.  

 

Eles também se beneficiam quando os pais 
dedicam um tempo para fazer perguntas sobre 
sua escola e visitar a mesma.  
 

Estas são algumas perguntas que você pode fazer 
ao visitar a escola do seu filho:  
 

 Quem é o contato local da educação para 
desabrigados?  

 Há transporte disponível se meu filho 
permanecer na mesma escola?  

 Se tivermos de mudar de escola, quem pode 
nos ajudar a agilizar a transferência de 
registros?  

 Existe algum programa pré-escolar?  
 Existe algum programa escolar de verão?  
 Que serviços estão disponíveis para o meu 

filho?  
 Se meu filho precisar de serviços de educação 

especial, como faço para que ele seja 
avaliado?  

 Que cursos ou programas são oferecidos 
nesta escola que podem ajudar meu filho a 
desenvolver seu talento especial (como arte, 
música, matemática, escrita, etc.)?  

 Que atividades extracurriculares são 
oferecidas nesta escola?  Como meu filho 
pode participar?  

 Como faço para que meu filho receba 
refeições gratuitas na escola?  

 Há materiais escolares disponíveis?  
 Como meu filho poderá participar de 

excursões educacionais se não tivermos 
condições de pagar? 

Serviços de Educação Especial  

Crianças e jovens da Flórida entre 3 e 22 anos 
de idade, que são elegíveis para Programas de 
Educação de Estudantes Excepcionais (ESE, sua 
sigla em inglês), podem receber uma variedade 
de serviços prestados através do sistema 
escolar público. Se um aluno que perde sua 
moradia e se qualifica para os benefícios de 
McKinney-Vento, tiver uma deficiência que 
tenha sido identificada, ele pode ser elegível 
para serviços de educação especial.  

Os pais que acreditam que seus filhos possam 
se qualificar para serviços de educação especial 
devem entrar em contato com o Departamento 
de ESE ou de Serviços ao Estudante de seu 
distrito escolar para obter mais informações 
sobre programas para estudantes com 
deficiência. 

Programa de Almoço e Café da Manhã 

Gratuitos  

 

Crianças de escolas públicas se beneficiam de 
programas federais de nutrição escolar que 
fornecem refeições nutritivas. Alunos que se 
qualificam para os benefícios de McKinney-
Vento podem receber café da manhã e almoço 
gratuitos nas escolas que os oferecem. 


