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Para divulgação imediata  
 

As Escolas Públicas de Framingham anunciam maiores oportunidades com os Programa de dois 
idiomas (Dual Language Programs) para o ano letivo de 2019-2020 

 
28 de novembro de 2018 (Framingham, MA): As Escolas Públicas de Framingham estão ansiosas com 
a expansão de dois Programa de dois idiomas (Dual Language Programs). Isto significa que quatro de 
nove escolas de ensino fundamental I oferecerão maiores oportunidades para as crianças no próximo ano 
letivo. Isto é uma ótima notícia para os pais que desejam que seus filhos(as) sejam bilingues, bi culturais e 
bilaterais, pois a expansão abrirá as portas para mais famílias pelo Distrito para imergir seus filhos em um 
programa que proporciona um ensino significativo, desafiante e acelerado. 
 
Além do atual Programa Two-Way Espanhol na Escola de Ensino Fundamental Barbieri e o novo 
Programa Two-Way na Escola de Ensino Fundamental I Potter Road, o Distrito está planejando aumentar 
os Programas de dois idiomas incluindo um Programa Português na Escola de Ensino Fundamental I 
Woodrow Wilson e um Programa Espanhol na Brophy.  
 
Tanto a escola Brophy quanto a Woodrow Wilson tem servido os aprendizes de inglês como segunda 
língua (ELs) em programas onde os alunos aprendem o currículo em sua língua nativa, além do inglês. A 
expansão do próximo ano oferece programas onde os que falam espanhol e português como línguas nativa 
e os alunos que falam inglês aprenderão o currículo padrão da sua série escolar em espanhol (Brophy) ou 
português (Wilson). Programas de dois idiomas proporcionam uma inestimável consciência cultural 
juntamente com o aprendizado da língua.  
 
De acordo com Documento de Orientação do Departamento de Educação Elementar e Secundária de 
Massachusetts Sobre os Aprendizes da Língua Inglesa: 

O Programa de Imersão Two-Way (TWI) é um modelo de educação de linguagem en dois 
idiomas destinado a promover o bilinguismo e o biliterismo, competência transcultural, e níveis 
acadêmicos elevados tanto para os falantes nativos quanto para os aprendizes da língua inglesa 
(ELs) que falem uma única língua, Programas TWI são considerados programas bilingues 
adicionais porque todos os alunos desenvolvem e mantem sua língua materna enquanto 
adicionam uma segunda língua ao seu repertório. Eles recebem as mesmas bases curriculares que 
todos os alunos do estado e o ensino é oferecido em duas línguas ao longo do programa. Do ponto 
de vista da estrutura do programa, TWI´s devem começar nos primeiros anos (PreK-K) e 
continuar até o nível secundário.  

As equipes de liderança e funcionários da Woodrow Wilson e Brophy tem trabalhado juntamente com o 
Departamento Bilingue para fortalecer a cultura escolar e estabelecer parcerias produtivas.  Há várias 
maneiras pelas quais os membros da comunidade podem aprender mais sobre os programas, próximos 
passos para a expansão, ou se há outras dúvidas. 

Foros comunitários 
O Departamento de Educação Bilingue estará promovendo em dezembro duas sessões informativas para 
as famílias que estiverem interessadas em aprender mais. Isto é especialmente importante pois as 
matrículas para o Kindergarten para o ano letivo de 2019-2020 estão se aproximando.  



 
● Quarta-feira, 5 de dezembro às 18:00, na Sala Costin da Biblioteca Pública de Framingham (49 

Lexington St, Framingham) 
● Quarta-feira, 12 de dezembro às 18:00, na Sala Costin da Biblioteca Pública de Framingham (49 

Lexington St, Framingham) 
 
Perguntas frequentes 
O Departamento de Educação Bilingue compilou uma lista de Perguntas e Respostas. Os membros da 
comunidade podem visitar a lista AQUI 
 
Departamento de Educação Bilingue 
Qualquer pessoa com dúvidas pode entrar em contato com o Departamento Bilingue, por telefone no 
número 508-626-9171, entre 8:00 e 16:00 horas, de segunda à sexta-feira. Membros da comunidade 
podem visitar o  website e encontrá-los no Facebook. 
 
Sobre o Departamento de Educação Bilingue 
O Departamento de Educação Bilingue oferece programas baseados em pesquisa, e instrução 
exemplar para aprendizes da língua inglesa nas Escolas Públicas de Framingham. FPS tem uma 
população estudantil diversa e atualmente serve alunos de mais de 70 países, incluindo o Brasil, 
China, Haiti, Índia, Paquistão, Portugal, Rússia, Vietnã e vários países de língua espanhola. O 
distrito está comprometido em oferecer serviços educacionais de alta qualidade para todos os 
alunos, e administra programas ELE com o objetivo de desenvolver proficiência na língua 
inglesa e alcançar os padrões estaduais para cada área de conteúdo, enquanto valoriza 
simultaneamente a língua nativa e base cultural dos alunos. 
 
Sobre as Escolas Públicas de Framingham 
A missão das Escolas Públicas de Framingham é educar cada aluno para aprender e viver de 
forma produtiva como um cidadão crítico, pensante e responsável, em uma sociedade 
multicultural e democrática, oferecendo programas educacionais academicamente desafiadores, 
ensinados por docentes altamente qualificados e apoiados por serviços abrangentes em parceria 
com toda a comunidade. Para notícias, novidades e anúncios, siga as Escolas Públicas de 
Framingham no Facebook, Twitter, e (@framinghamschools) no Instagram. Você pode também 
participar da conversa usando #FraminghamSchools.  
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