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Sejam bem-vindas, famílias bilíngues! 
 
 

 
O Departamento de Educação Bilíngue das Escolas Públicas de Framingham tem o prazer de 
receber sua família em nossas escolas. Ficamos felizes por você ter escolhido as Escolas Públicas de 
Framingham (cuja sigla é FPS) para a educação de seus filhos.  
 
FPS tem uma diversa população estudantil e atualmente serve alunos de mais de 70 países, 
incluindo o Brasil, China, Haiti, India, Paquistão, Portugal, Rússia, Vietnã e vários países onde se 
fala espanhol.  Celebramos a riqueza e os benefícios de estarmos em uma comunidade 
diversificada!  
 
Estamos comprometidos a oferecer um ambiente de aprendizagem seguro e acolhedor para 
ampliar o rendimento escolar e o acesso a todos os alunos independentemente de seu estado 
imigratório, nacionalidade, etnia, raça, religião, orientação sexual, sexo e ideologia de gênero, 
estado socioeconômico, desabilidades, e/ou crenças.   
 
Nesse início de aulas em uma nova escola, seja essa sua primeira escola ou a escola depois de uma 
mudança de cidade, estado ou país, nosso objetivo é fazer com que essa transição seja a mais 
tranquila possível. Este livro foi criado para ajudar as famílias bilíngues a se familiarizarem com as 
Escolas Públicas de Framingham. Esperamos que ele seja útil. Sejam bem-vindos!  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE 

Ms. Genoveffa Grieci, Diretora  ~ Ms. Jennifer LaBollita, Diretora Assistente 

73 Mt. Wayte Avenue, Suite #5, Framingham MA 01702 

(508) 626-9171 

TRANSLATION OFFICE 

translationcoordinator@framingham.k12.ma.us 

(508) 782-7227 

 

BILINGUAL FAMILY ENGAGEMENT OFFICE 

bilingualparents@framingham.k12.ma.us 

(508) 782-7292 

 

LANGUAGE ASSESSMENT OFFICE 

vbertelli@framingham.k12.ma.us 

(508) 782-6946 
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Escolas Públicas de Framingham 
(Framingham Public Schools, cuja sigla em inglês é FPS) 

Missão da FPS 
 

A missão das Escolas Públicas de Framingham, um sistema 
que entende e valoriza nossa diversidade, é educar cada 
aluno para aprender e viver produtivamente como um 
pensador crítico e um cidadão responsável numa 
sociedade multicultural e democrática, oferecendo 
programas instrucionais academicamente desafiantes 
ensinados por funcionários altamente qualificados e 
apoiados por serviços abrangentes em parceria com toda a 
nossa comunidade.  
 

Princípios da FPS  
 

A aprendizagem é o objetivo principal das escolas  
As diferenças humanas são respeitadas 
Coleguismo e profissionalismo caracterizam a comunidade 
escolar 
Os indivíduos são responsáveis por seu comportamento  
 

Visão para 2020 
 

Excelência e Equidade, um plano estratégico para a 
excelência em conquistas educacionais nas Escolas 
Públicas de Framingham. 
 

www.framingham.k12.ma.us 

Superintendente escolar 

Dr. Robert A. Tremblay 
73 Mt. Wayte Ave., Suite 5 
Framingham, MA 01702 

508-626-9118 

 

 

 

 

 

FPS nas redes sociais 

www.facebook.com/

framinghamps 

www.twitter.com/

framinghamps 

www.instagram.com/

framinghamschools 

 

mailto:rtremblay@framingham.k12.ma.us
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NOSSAS ESCOLAS 

   Pre-school / Pré-escolar 

BLOCKS Pre-School na FHS 

115 A St. 

Framingham, MA 01701 

508-620-4963 

https://www.framingham.k12.ma.us/blocks 

BLOCKS Pre-School na Juniper Hill 

29 Upper Joclyn Ave. 

Framingham, MA 01701 

508-788-2380 

https://www.framingham.k12.ma.us/blocks 

Barbieri Elementary 

100 Dudley Rd. 

Framingham, MA 01702 

508-626-9187 

http://framingham.k12.ma.us/barbieri 

 

Brophy Elementary 

575 Pleasant St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9158 
https://www.framingham.k12.ma.us/

brophy 

 

Dunning Elementary 

48 Frost St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9155 
https://www.framingham.k12.ma.us/

dunning 

 

Hemenway Elementary 

729 Water St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9150 
https://www.framingham.k12.ma.us/

hemenway 

 

King Elementary 

454 Water St. 

Framingham, MA 01701 

508-782-7201 
https://www.framingham.k12.ma.us/

king 

 

McCarthy Elementary 

8 Flagg Dr. 

Framingham, MA 01702 

508-626-9161 
https://www.framingham.k12.ma.us/

mccarthy 

Potter Road Elementary 

492 Potter Rd. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9110 
https://www.framingham.k12.ma.us/

potter 

 

Stapleton Elementary 

25 Elm St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9144 
https://www.framingham.k12.ma.us/

stapleton 

 

Woodrow Wilson Elementary 

169 Leland St. 

Framingham, MA 01702 

508-626-9164 
https://www.framingham.k12.ma.us/

wilson 

Elementary / Ensino Fundamental I 

   Middle / Ensino Fundamental II 

Cameron Middle 

215 Elm St. 

Framingham, MA 01701 

508-879-2290 
https://www.framingham.k12.ma.us/

cameron 

 

Fuller Middle 

31 Flagg Dr. 

Framingham, MA 01702 

508-620-4956 
https://www.framingham.k12.ma.us/

fuller 

 

Walsh Middle 

301 Brook St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9181 
https://www.framingham.k12.ma.us/

walsh 

 

   High / Ensino Médio 

Framingham High School 

115 A St. 

Framingham, MA 01701 

508-620-4963 

https://www.framingham.k12.ma.us/framinghamhigh 

Thayer Campus of FHS 

50 Lawrence St. 

Framingham, MA 01702 

508-626-9191 

https://www.framingham.k12.ma.us/thayer 

https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=325&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/blocks
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=324&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/blocks
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=326&PageID=429
http://framingham.schoolwires.net/barbieri
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=327&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/brophy
https://www.framingham.k12.ma.us/brophy
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=328&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/dunning
https://www.framingham.k12.ma.us/dunning
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=329&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/hemenway
https://www.framingham.k12.ma.us/hemenway
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=3463&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/king
https://www.framingham.k12.ma.us/king
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=331&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/mccarthy
https://www.framingham.k12.ma.us/mccarthy
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=332&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/potter
https://www.framingham.k12.ma.us/potter
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=333&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/stapleton
https://www.framingham.k12.ma.us/stapleton
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=334&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/wilson
https://www.framingham.k12.ma.us/wilson
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=335&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/cameron
https://www.framingham.k12.ma.us/cameron
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=336&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/fuller
https://www.framingham.k12.ma.us/fuller
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=337&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/walsh
https://www.framingham.k12.ma.us/walsh
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=338&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/framinghamhigh
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=339&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/thayer
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DESIGNAÇÃO ESCOLAR 

Os alunos entrando no Kindergarten (1o. ano do ensino fundamental I) terão sua escola designada   
através de um Programa de Escolhas Controladas. Sob a Escolha Controlada, as famílias podem listar, 
em ordem de preferência, todas as nove escolas primárias de Framingham .  Os alunos que participam 
de um programa especializado (Programas de Educação Especial ou Aprendizagem de Inglês) serão 
designados de acordo com as normas de cada departamento, e em consulta com a família.  

 

 

Cada aluno é designado a uma escola de bairro de acordo com seu endereço residencial. Os alunos que 
moram dentro de uma milha da escola King atualmente qualificam-se para duas escolas de bairro. Du-
rante a matrícula, os pais deverão escolher uma dessas escolas.   

A Escola de Bairro pode influenciar a designação escolar. Se você tiver alguma dúvida sobre a escola de 
seu bairro, por favor, ligue ou passe um email para o o Centro de Informações aos Pais. Algumas esco-
las ficam com nenhuma ou poucas vagas disponíveis depois que irmãos e escolas de bairro como 
primeira opção são designadas.   

IMPORTANTE: Os alunos recebem uma preferência (e não uma garantia) para sua escola de bairro 
APENAS se a escola de bairro foi listada como sua primeira opção (depois dos programas especiais). 

   Home District / Escola do Bairro 

   Feeding System / Sistema escolar 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE 

O Departamento de Educação Bilíngue oferece programas baseados em pesquisas e instrução exemplar 
para alunos aprendizes de inglês nas Escolas Públicas de Framingham. FPS tem uma diversa população es-
tudantil e atualmente fornece serviços para alunos de mais de 70 países, incluindo Brasil, China, Haiti, In-
dia, Paquistão, Portugal, Russia, Vietnã e vários países onde se fala espanhol.   
 
O distrito está comprometido a fornecer o mais alto nível de qualidade de instrução a todos os alunos, e a 
administrar os programas para aprendizes de inglês com o objetivo de desenvolver proficiência no idioma 
inglês e conquistar padrões estaduais em todas as disciplinas, valorizando simultaneamente as línguas ma-
ternas e heranças culturais dos alunos .   

 8,545 alunos nas séries K-12 em 9 escolas de ensino fundamental I, 

3 escolas de ensino fundamental ll, 1 escola média (high school) 

 Nossos alunos falam 70 idiomas diferentes (incluindo inglês) e 

originam—se de 69 países diferentes (incluindo USA) 

 53.9% de todos os alunos da FPS falam um idioma além do inglês 

em casa  

 2,000 Aprendizes de Inglês—ELs (23.4% do distrito), 619 alunos 

que já não são ELs – nos últimos 1-4 anos (7.2%)  

 1,412 ELs estão nas séries K-5 (31.3% dos alunos nas séries K-5) 

*Dados de  5/30/18. FPS X2. Exclui encaminhamento para educação especial, terapia apenas, colocações fora da cidade, pré -escola 



ESCOLAS    7 

 

        Guia para as novas famílias bilíngues nas Escolas Públicas de Framingham  

PROCESSO DE TRIAGEM DE ELS  

Ao matricular nas Escolas Públicas de Framingham 
todos os alunos que falam em casa uma outra 
língua, além do inglês, são avaliados em 
linguagem e/ou proficiência em inglês. (G.L.c. 71A, 
sec. 4,5 – “O distrito tem normas que procuram 
ativamente identificar alunos com proficiência 
limitada em inglês.” – Revisão de Procedimentos 
de Programas Coordenados  – Departamento de 
Educação de Massachusetts).  

Os estudantes serão avaliados através de um 
processo de triagem.  Esse processo é conduzido 
individualmente e conclui quando um especialista 
em avaliação de linguagem tem informações 

suficientes para determinar o nível de proficiência na língua inglesa. Um questionário sobre as línguas 
faladas em casa é usado para coletar a informação das famílias. O instrumento usado para a avaliação 
é o teste WIDA. 

WIDA é um teste de proficiência da língua inglesa feito por novos alunos que podem se qualificar 
como Aprendizes de Inglês. Esse teste ajuda educadores a tomarem decisões de identificação e 
colocação de ELs.   

Cada parte do teste avalia uma das quatro áreas da linguagem: compreensão auditiva, expressão oral, 
leitura e escrita. O teste segue os indicadores dos cinco padrões de proficiência da língua inglesa do 
WIDA: linguagem social & instrutiva, linguagem literária, linguagem matemática, linguagem científica e 
linguagem de estudos sociais.  

Além disso, os alunos que falam espanhol ou português, os dois maiores grupos do distrito, são 
avaliados também em sua língua materna com o uso do LAS-Language Assessment Scales em espan-
hol e um teste criado localmente em português.  

Os resultados desses testes apoiam os professores e mentores na criação e implementação de planos 
educacionais para cada aluno em um dos Programas Bilíngues.    

 

   Resultados do processo de triagem 

O processo de triagem irá ajudar os educadores a determinarem se um aluno é candidato para serviços 
de apoio ao aprendizado da língua inglesa. O Departamento de Educação Bilíngue das Escolas Públicas 
de Framingham oferece diferentes programas para aprendizes de inglês e o administrador do teste irá 
sugerir os programas mais adequados para cada estudante.  
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OPÇÕES DE PROGRAMAS 

O programa Sheltered English Immersion (SEI) foca no progresso dos estudantes EL em desenvolver as habilidades linguísticas 
em inglês: compreensão e expressão oral e escrita, e em alcançar os padrões acadêmicos do currículo geral.  O modelo de 
instrução SEI tem dois componentes específicos: inglês como segunda língua (ESL= English as a Second Language) e instrução 
adaptada do conteúdo acadêmico.  
Inglês como segunda língua (ESL): instrução direta do idioma inglês, com o propósito de promover a aquisição do inglês pelos 
estudantes EL e ajudá-los a se nivelar com seus colegas que são fluentes em inglês.  A instrução ESL inclui metas de 
aprendizagem em compreensão e expressão oral e escrita. Essas metas são requisitos de qualquer programa acadêmico 
especialmente criado para estudantes EL.  
Instrução Adaptada do Conteúdo Acadêmico (Sheltered Content Instruction): instrução que utiliza métodos e estratégias que 
tornam o currículo geral mais compreensível para os estudantes que ainda não são fluentes em inglês.  
Onde estão localizados os Programas SEI? Todas as escolas do distrito têm programas SEI.  

 
 

TBE baseia-se na transferência gradual e contínua das habilidades acadêmicas da língua materna do estudante para o inglês.  A 
instrução na língua materna permite que o estudante aprenda as matérias do currículo no mesmo ritmo que seus colegas 
fluentes em inglês. Enquanto isso, os alunos estão adquirindo as habilidades linguísticas em inglês necessárias para serem 
transferidos para uma classe com aulas somente em inglês.  Em Framingham, os programas TBE estão disponíveis para 
estudantes que têm espanhol ou português como língua materna. O conteúdo acadêmico é ensinado em espanhol ou 
português por professores licenciados em educação bilíngue na série e conteúdo apropriado, enquanto o inglês é ensinado por 
professores licenciados em inglês como segunda língua.  
Onde estão localizados os Programas TBE? 
Programa Bilíngue em Espanhol (TBE):  Brophy, Fuller, e Framingham High School 
Programa Bilíngue em Português (TBE): Woodrow Wilson, Fuller, e  Framingham High School  

 
 

 
O Programa Bilíngue Two-Way é um modelo no qual os estudantes desenvolvem proficiência em duas línguas, recebendo 
instrução em inglês e na língua parceira (espanhol ou português) em uma classe que é composta de aproximadamente metade 
dos estudantes falantes de inglês e metade falantes da língua parceira.   O conteúdo acadêmico é ensinado tanto em inglês 
como na língua parceira para este grupo integrado de estudantes.  
Onde estão localizados os Programas os Programas Two-Way ?  
Programa Two-Way em Espanhol: Barbieri, Brophy, Walsh, e Framingham High School 
Programa Two-Way em Português: Potter Road  

 
 

O Programa DREAM (Differentiated Rigorous English & Academic Achievement Modules) é para alunos SLIFE (Students with 
Limited or Interrupted Formal Education (SLIFE). “Alunos SLIFE são aprendizes de inglês que tiveram sua educação interrompida 
devido a alguma guerra, problemas cívicos, migração, ou outros fatores; alunos que nunca tiveram a oportunidade de partici-
par em qualquer tipo de escola antes de sua vinda para os Estados Unidos; ou que tiveram sua educação interrompida em seu 
país natal devido à falta de recursos ou professores, tipo de escola da qual participaram, ou outras circunstâncias” (DeCapua & 
Marshall, 2010). Práticas literárias e matemáticas são reforçadas por professors treinados enquanto os alunos aprendem inglês 
e fazem progresso para atingir conteúdo de sua série. Assim que atingem esses critérios, eles fazem a transição para os pro-
gramas TBE ou SEI que melhor sirvam as necessidades dos alunos. 
Onde estão localizados os Programas DREAM-SLIFE ?  Fuller Middle School e Framingham High School 

 
 

Leis estaduais e federais permitem que os pais de alunos EL recusem programas ou serviços para ELs.  Quando o aluno é inicial-
mente identificado, como é exigido, os pais podem escolher colocar seu filho em uma sala de educação regular que não é 
designada especificamente para aquisição da língua inglesa. O aluno contiunará a ser monitorado e avaliado pelo Departamen-
to de Educação Bilíngue e continuará a ser relatado como EL ao Massachusetts Department of Elementary and Secondary Edu-
cation até que o aluno atinja os critérios de saída do programa.   

   SEI—Sheltered English Immersion / Imersão em Inglês 

   TBE—Transitional Bilingual Education / Educação Transicional Bilíngue 

   Two-Way Bilingual Program / Programa Bilíngue Two-Way 

   DREAM—SLIFE 

   Opt-Out 



ESCOLAS    9 

 

        Guia para as novas famílias bilíngues nas Escolas Públicas de Framingham  

 ACCESS FOR ELLS 2.0 

ACCESS for ELLs 2.0 é uma avaliação de proficiência da língua inglesa para as séries K–12. O teste é 
administrado todos os anos para ajudar os distritos escolares a monitorar o desenvolvimento da língua 
inglesa dos alunos identificados como aprendizes de inglês.   
 
ACCESS for ELLs 2.0 mede a habilidade dos estudantes entenderem e produzirem inglês no ambiente 
escolar. As quatro partes do teste são compreensão auditiva, expressão oral, leitura e escrita.  
 
Os resultados do teste ACCESS for ELLs 2.0 podem ser usados de diversas maneiras. Como pais e 
responsáveis, vocês podem usar o resultado em favor de seus filhos.  Os professores usam os 
resultados para planejar a instrução e as avaliações. Os distritos usam os resultados para avaliar os 
programas de apoio linguístico, monitorar o progresso dos alunos aprendizes de inglês, e determinar 
se um estudante qualifica-se para sair do programa de apoio ao aprendizado da língua inglesa. Os 
resultados também são usados para preencher os requerimentos federais e estaduais. 

 
 

 
O Relatório Individual do Estudante mostra as oito pontuações que 
seu filho pode receber no teste. Se seu filho fez as quatro partes 
do teste, ele/ela receberá todas as oito notas. NA, ou Não-
disponível, indica que nenhuma nota foi relatada. Existem quatro  
domínios de linguagem e quatro resultados gerais.  
 
A escala de pontos marcará números entre 100 – 600, por 
exemplo, 356 ou 220. Esses pontos refletem a série de seu filho e o 
grau de dificuldade das questões que ela respondeu.  A escala de 
pontos é útil para ver o progresso de seu filho a cada ano na 
aprendizagem da língua inglesa. O gráfico no relatório mostra a 
escala de pontos de seu filho para cada uma das oito pontuações, 
e também mostra o intervalo de confiança para cada uma das 
escalas.   
 
Os intervalos de confiança são as áreas sombreadas ao redor da 

escala de pontos e mostram a variação possível dos pontos de seu filho com 95% de probabilidade de 
precisão. Em outras palavras, se seu filho fizer o teste várias vezes, existe uma chance de 95% de que 
sua nota ficará nessa área sombreada.   
 
Incentivamos as famílias a olharem todos os resultados. Aqui estão algumas sugestões de como 
interpretar os resultados de seu filho: 
 
 Observe as notas de cada área da linguagem.  Veja a nota da compreensão auditiva, fala, leitura e 

escrita. Quais são as notas mais próximas de 6.0? Quais são as notas mais próximas de 1.0? 

 Observe as notas compostas. Veja a nota da linguagem oral, literacia, compreensão e a nota geral.  
Quais são as notas mais próximas de 6.0? Quais são as notas mais próximas de 1.0? 

 

   Individual Student Report / Relatório Individual do Estudante 
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CONFERÊNCIAS ENTRE PAIS-PROFESSORES 

Como ficarei sabendo sobre a data da 
conferência? Geralmente, o professor de seu 
filho entrará em contato com você para marcar 
uma reunião. Se você trabalhar durante o dia e 
só puder ir à reunião à noite, fale com o 
professor e marquem um horário conveniente 
para ambos.   
 
Por que o professor de meu filho quer se 
encontrar comigo? No sistema educacional dos 
Estados Unidos, os professores acreditam que 
uma forte parceria entre casa e escola ajuda a 
criança a ter sucesso na escola. Se o professor de 
seu filho marcar uma reunião com você, isso não 
significa que seu filho esteja com problemas.  Os 
professores apreciam e querem a colaboração 
dos pais dando informações sobre o que a 
criança gosta de fazer e suas habilidades. Os 
professores também entendem que cada aluno é 
diferente e aprende de maneira diferente, e que 
ninguém conhece-o melhor que você.  Você 
pode fornecer informações que ajudarão o 
professor a trabalhar mais eficientemente com 
seu filho na escola. 
 
Também é útil que os professores saibam se uma 
criança está passando por uma situação familiar 
difícil fora da escola, como divórcio, perda de um 
parente, problemas médicos, ou qualquer outra 
coisa que afete o comportamento ou humor da 
criança. Ao tomarem conhecimento dessas 
situações, os professores poderão oferecer o 
apoio necessário na sala de aula.  

Que tipo de informação vou receber do 
professor de meu filho? O professor vai, 
provavelmente, mostrar exemplos de trabalhos 
de seu filho, e discutir o progresso, notas, dever 

de casa, e comportamento de seu filho. O 
professor também poderá indagar sobre 
preocupações que você tem sobre seu filho, 
assim como seus hábitos de estudo. A intenção 
dessas perguntas é ajudar o professor a fornecer 
o apoio extra necessário na sala de aula, e não 
deixá-lo desconfortável e tendo que se defender.   

Por que é importante ir à conferência entre pais 
e professores? Indo à uma reunião entre pais e 
professores, os pais terão a oportunidade de 
trabalhar em parceria com os professores para 
ajudar seus filhos. Cada pessoa pode 
compartilhar com uma perspectiva diferente - 
como pais, vocês conhecem a personalidade, os 
hábitos, talentos e dificuldades de seus filhos. Já 
os professores são treinados nos melhores 
métodos de ensino para atender as necessidades 
individuais dos alunos, controlar o 
comportamento da classe, e ajudar a criança a 
ter sucesso na escola. Trabalhando juntos, vocês 
poderão encontrar meios de oferecer o apoio 
adequado e necessário a seu filho.  

A conferência também é uma oportunidade para 
você fazer perguntas sobre o progresso de seu 
filho, aprender mais sobre a classe e as matérias, 
e ficar sabendo se seu filho está tendo 
dificuldades com alguma coisa em particular.   
Além disso, quanto mais você souber sobre a 
escola e aulas de seu filho, mais você terá 
chances de conversar sobre as experiências 
diárias sobre ele.  Eles irão apreciar sua 
preocupação e envolvimento, e terão mais 
vontade de procurar vocês quando tiverem 
algum problema.  
 

É 
comum que os professores da escola fundamental I reúnam-se individualmente com os pais de cada 
aluno duas vezes por ano. Não se preocupem, essas reuniões não são para pais de crianças com 
problemas. Esta é uma reunião normal da escola para construir uma parceria mais forte entre pais e 

professores. Independente de seu filho estar tendo uma experiência positiva ou negativa na escola, as 
conferências entre pais-professores ajudarão a encontrar meios para garantir o sucesso de seu filho.  
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CONFERÊNCIAS ENTRE PAIS-PROFESSORES 

   Lista para a Conferência entre Pais e Professores 

ANTES DA CONFERÊNCIA 

 Pergunte ao seu filho como ele se sente sobre a escola. 

 Pergunte se ele quer que você converse sobre alguma coisa específica com o professor.   

 Fale para seu filho que você e o professor estão se encontrando para poder ajudá-lo.  

 Faça uma lista sobre os assuntos que você quer conversar com o professor.  

 Prepare uma lista de perguntas como: 

 Quais são as disciplinas mais fortes e mais fracas de meu filho? 

 Meu filho entrega o dever de casa pontualmente? 

 Meu filho participa na classe? 

 Meu filho parece estar feliz na escola? 

 O que eu posso fazer em casa para ajudar? 

 

DURANTE A CONFERÊNCIA 

 Chegue de 5-10 minutos antes da reunião. 

 Termine a reunião pontualmente. Outros pais irão provavelmente ter uma reunião após a sua.  

 Relaxe e seja você mesmo. 

 Fique calmo durante a conferência. 

 Faça as perguntas mais importantes primeiro. 

 Se seu filho recebe serviços especiais como aulas de inglês como segunda língua, pergunte sobre 
o progresso dele nessas aulas.  

 Peça explicações se você não tiver entendido. Peça um intérprete, se for o caso.  

 Pergunte ao professor como você pode ajudar seu filho em casa.  

 Agradeça o professor por seu tempo e apoio ao seu filho.  

 

DEPOIS DA CONFERÊNCIA 

 Converse com seu filho sobre a conferência. 

 Fale sobre os pontos positivos, e seja direto sobre os problemas. 

 Converse sobre os planos que você e o professor criaram.  

 Continue mantendo contato com o professor durante o ano. 
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TRADUÇÃO & INTERPRETAÇÃO 

Se você não se sente confortável para conversar com o professor de seu filho em inglês, você tem o 
direito de solicitar um intérprete para uma reunião. É muito importante que os alunos não sejam os 
intérpretes. Os alunos podem não estar seguros ou confortáveis sendo intérpretes para seus pais e 
podem não saber o vocabulário adequado sobre informações educacionais. Esse tipo de serviço é 
gratuito e oferecido por profissionais treinados e competentes, basta fazer o pedido com 
antecedência. 
 

 
 

 
A missão do Escritório de Traduções é fornecer um serviço eficiente de tradução e interpretação para 
as famílias cuja língua materna não é o inglês garantindo acesso a todos os aspectos da educação dos 
alunos.   
 
O Escritório de Traduções foi estabelecido para facilitar a comunicação entre as famílias e escolas, 
fortalecendo a parceria família-escola.  Oferecemos serviços de interpretação para reuniões e 
eventos como conferências entre pais e professores, matrículas de novos alunos, open houses, e 
noites de currículo.  
 
O Escritório de Traduções também trabalha com a tradução de documentos escolares importantes 
para nosso distrito nas duas línguas maioritárias: Português e Espanhol. Para as famílias que falam 
outras línguas, fornecemos serviços de tradução oral sob pedidos. Se quiser solicitar um intérprete 
ou serviços de tradução oral, por favor, entre em contato com o Escritório de Traduções no 
Departamento Bilíngue.  
 
 

Para solicitar um intérprete para a Conferência entre Pais e Professores: 

 

Translation Office 

Bernardo Llorente 

Manager of Translation & Interpreting Services  

73 Mt. Wayte Avenue, Suite #5  

Framingham, MA 01702  

508-782-7227                                                                                            

translationcoordinator@framingham.k12.ma.us 

   Eu ainda não falo inglês... 

   Escritório de Traduções 
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ENGAJAMENTO FAMILIAR 

O BPAC, Conselho Consultivo para Pais Bilíngues, é uma organização para pais e guardiões de alunos 

Aprendizes de Inglês (cuja sigla em inglês é EL) nos programas Two-Way, TBE, SLIFE ou SEI nas 

Escolas Públicas de Framingham. 

O BPAC procura servir como uma união de vozes para os alunos que estão aprendendo inglês e suas 

famílias. O  BPAC promove a educação e integração de estudantes que falam línguas diferentes com 

o foco na garantia da qualidade da educação, socialização e integração cultural. Além disso, o BPAC 

reúne as preocupações das famílias e apresenta-as aos administradores adequados e ao Board of 

Education; trabalha também com administradores responsáveis pelos programas bilíngue/SEI para 

identificar problemas sistêmicos e desenvolver, implementar, e avaliar planos de melhorias.  

O BPAC reúne-se a cada dois meses durante o ano letivo e cobre assuntos relevantes para os alunos 

bilíngues e suas famílias.   

Se você quiser fazer parte do BPAC, envie um email para bilingualparents@framingham.k12.ma.us 

ou participe de nossas reuniões. 

   BPAC—Bilingual Parent Advisory Council / Conselho Consultivo de Pais Bilíngues 

A 
 participação dos pais é essencial para o sucesso dos alunos na escola. Na verdade, um 
ambiente familiar que incentiva o aprendizado é mais importante para o rendimento escolar 
do que a renda familiar, nível de educação ou herança cultural. Quando os pais estão 

envolvidos na educação de seus filhos, eles terão mais sucesso na escola.  
 
Muitas famílias estrangeiras recém-chegadas aos Estados Unidos ficam surpresas ao ver como os pais 
americanos estão envolvidos na escola de seus filhos. Quanto antes você participar da educação de 
seus filhos, mais efeito você verá no sucesso deles. As crianças que conversam sobre escola com seus 
pais tem um melhor desempenho acadêmico. Outras atividades importantes são organizar e 
monitorar ativamente o tempo de seus filhos e ajuda-los com o dever de casa. A leitura é uma parte 
importante das atividades em casa. A atividade mais importante que os pais podem fazer para o 
sucesso na leitura de seus filhos é ler em voz alta ou contar estórias para eles.  
 
 Mantenha uma comunicação constante com o professor de seus filhos. 
 Observe ou ajude na sala de aula 
 Voluntarie seu tempo em eventos na biblioteca escolar, clubes estudantis, ou eventos especiais 
 Participe de reuniões do PTO (PTO= Organização de Pais e Mestres) 
 Participe de eventos e atividades escolares 
 Voluntarie como acompanhante em uma excursão escolar na classe de seu filho 
 Coopere com seu tempo, dinheiro ou vendas para arrecadação de fundos  
 Seja um membro ativo do BPAC! 
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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

Como entrar em contato com o professor? 
Todo professor tem um email e uma caixa postal de 
telefone.  Você pode encontrar essa informação 
para cada professor clicando em Staff Directory no 
website das Escolas Públicas de Framingham 
(https://www.framingham.k12.ma.us/
domain/246). Alguns professores usam uma pasta 
que fica na mochila da criança para dever de casa e 
bilhetes, outros usam aplicativos como ClassDojo 
para comunicar com os pais. Na maioria dos casos, 
os professores respondem às mensagens deixadas 
na secretaria por meio de bilhetes, ligações 
telefônicas ou emails.   
 
Com quem falar se eu tiver alguma preocupação? 
Você sempre deve falar com o professor de seu 
filho primeiro. O professor pode sugerir que você 
fale com um orientador escolar ou diretor se achar 
que eles estão mais preparados para lidar com o 
problema ou assunto.   
 
Como eu posso me voluntariar? 
As Escolas de Framingham contam com um PTO 
muito ativo.  Os PTOs ajudam as escolas com 
eventos especiais, incluindo peças teatrais, 
concertos, feira do livro, feira de ciências, noite da 
matemática, arrecadação de fundos, e atividades 
culturais para a família. Os professores apreciam 
quando os pais compartilham um talento ou 
costumes culturais, ajudam na sala de aula, 
voluntariam na biblioteca ou acompanham uma 
excursão escolar. Os pais que quiserem se 
voluntariar devem preencher uma ficha do CORI. 
 
Como ficarei sabendo sobre os eventos escolares? 
Os professores geralmente deixam uma pasta na 
mochila dos alunos onde colocam informações 
sobre eventos, excursões, tarefas de casa, horário 

escolar, eventos do PTO, avisos da escola. Às vezes, 
você será notificado por email ou ligações 
gravadas. É extremamente importante que a escola 
tenha seu email e telefone atualizados!   
 
Qual é o código de vestuário?   
Não temos uniformes. A maioria das escolas 
determina os detalhes específicos, mas geralmente 
toda roupa que é uma distração para o ambiente 
de aprendizado é proibida.  Verifique o manual de 
sua escola para normas específicas.  
 
Eu preciso comprar livros acadêmicos para meus 
filhos?  
Não, nas escolas do ensino fundamental I os 
professores usam materiais variados, e no ensino 
fundamental II e médio, a escola empresta os livros 
para os alunos. 
  
O que é uma Open House na escola?  
A Open House é uma noite informativa no início do 
ano onde os professores oferecem um resumo do 
currículo, rotinas diárias e expectativas escolares, 
dever de casa, sistema de notas, etc. Essa é uma 
ótima oportunidade para conhecer outros pais na 
classe. É esperado que você compareça a este 
evento.  
 
Quanto dever de casa meu filho deve fazer toda 
noite?  
A quantidade de dever de casa varia com cada 
professor. Geralmente, com a mudança de séries, é 
esperado que o dever de casa aumente. O 
professor de seu filho irá explicar suas expectativas 
sobre dever de casa na Open House. Todos os 
alunos devem ler todas as noites. Se a criança é 
muito pequena para ler sozinha, os pais devem ler 
para a criança.  

   Perguntas Mais Frequentes 

Esta seção responde as perguntas mais comuns dos pais. Entre em contato com sua escola para verificar os 
procedimentos exatos de sua escola. 
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   Vacinação 

Para frequentar as Escolas Públicas de Framingham, todos os alunos nas séries Pre-K-12  devem estar 
vacinados de acordo com as regras e requerimentos do MA DPH. A documentação oficial médica 
comprovando a vacinação do aluno deve ser entregue à enfermeira escolar antes que um aluno de 
qualquer idade comece a frequentar a escola. Veja aqui os requerimentos sobre vacina em 
Massachusetts: http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/cdc/immunization/guidelines-ma-school-
requirements.pdf. Apenas exceções médicas e religiosas serão aceitas aos requerimentos de imunização.  
Se a criança não for vacinada por razões médicas, um atestado médico deverá ser entregue à enfermeira 
escolar. Exceções religiosas devem ser apresentadas por escrito à enfermeira escolar da criança.  

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

Como eu posso ajudar meu filho com dever de 
casa?  Você pode ajudar seu filho em casa 
preparando um local tranquilo e iluminado para 
as tarefas de casa. Algumas crianças preferem  
trabalhar sozinhas, outras gostam de ter os pais 
por perto. De qualquer maneira, eles devem fazer 
o dever de casa sem as distrações de televisão, 
rádio, música, etc. Se seu filho estiver tendo 
dificuldades para completar o dever de casa, fale 
com o professor e ele dará sugestões específicas 
para que você possa ajudá-lo.  
 

Meu filho irá receber boletim escolar? 
Nas séries K-5, as reuniões entre pais e 
professores são marcadas para duas vezes por 
ano. Geralmente, as reuniões são marcadas para 
os dias de Saída Antecipada, mas às vezes são 
marcadas para outros horários. Os professores 
podem preparar um relatório escrito para a 
conferência de cada criança.  
Nas séries 6 e acima, os alunos recebem boletins 
(report cards) no Portal do Estudante no final de 
cada trimestre. Essas datas são marcadas pelo 
distrito no início de cada ano letivo. 

Perguntas Mais Frequentes 

   Política sobre Medicamentos 

Medicamentos com receita médica poderão ser entregues e adminstrados na escola apenas depois que a 
enfermeira escolar receber ordem por escrito do provedor de saúde do estudante e autorização assinada 
pelos pais/guardiões. É necessário uma nova ordem de medicação no início do ano letivo com expiração 
no final do ano letivo. Apenas medicamentos na embalagem original, prescritos por um médico e 
entregues à sala da enfermeira por um dos pais/adulto serão administrados na escola. Sob certas 
circunstâncias e em consulta com a enfermeira escolar, um estudante pode auto-administrar inaladores 
para asma, insulina, ou Epi-pens® durante o período da aula. Maiores informações com a enfermeira 
escolar.    
Medicamentos sem receita médica (Over the counter—OTC) incluindo Advil, Tylenol, etc. podem ser 
administrados durante o período escolar após os pais/guardiões assinem uma autorização. Uma nova 
autorização deve ser assinada em cada ano letivo. A enfermeira escolar poderá fornecer uma cópia do 
formulário para medicamentos OTC ou você pode acessar o formulário na seção de Policies and 
Forms do  Health and Wellness Department no website das Escolas Públicas de Framingham.  

https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2602
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2602
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ASSIDUIDADE 

O que eu devo fazer se meu filho for se ausentar? 
Quando um aluno for se ausentar da escola, os 
pais/guardiões são responsáveis por avisar a escola 
sobre essa falta. Ligue para a escola no dia da 
ausência com a seguinte infor-mação: nome dos 
pais/guardiões, nome do estudante, número do 
telefone e o motivo da ausência.   
 
O que é uma ausência com justificativa?  
FPS reconhece que os alunos, às vezes, podem ter 
motivos legítimos para faltar à aula. Essas 
ausências são conhecidas como ausências 
justificadas e incluem os seguintes motivos:  
 Doenças ou lesões no estudante 
 Morte na família 
 Observação de um feriado religioso 
 Intimação judicial (o nome do aluno deve 

constar na intimação) 
 Atividades escolares aprovadas 
 Visitas à universidades (com comprovante) 
 Suspensão 
 Obrigações legais, imigratórias,militares ou 

semelhantes. 
 
O que é uma ausência sem justificativa?  
Uma ausência é considerada sem justificativa 
quando um aluno falta por motivos não aceitos 
pela escola, com ou sem permissão dos pais. 
Ausências sem justificativa incluem:   
 Viagem/férias com a família 
 Acompanhar os pais/guardiões em consultas 
 Acompanhar os pais/guardiões em intimações 

judiciais  
 Ficar em casa para cuidar ou visitar parentes   
 Perder o ônibus escolar  
 Perder a hora da escola por ficar dormindo   
 Ausências devido ao clima, além das datas 

canceladas pelo distrito  
 Doenças sem atestado médico, excedendo três 

dias.  

As ausências serão justificadas se eu precisar 
levar meu filho para outro país por um longo 
período devido ao funeral de um parente ?  
Viagens longas para outro país devido à morte de 
um parente próximo terão 5 ausências justificadas. 
Depois de 5 dias, as ausências não terão 
justificativa.  
 
Se eu precisar buscar meu filho mais cedo, o que 
eu devo fazer? 
Um bilhete por escrito deve ser mandado para a 
escola pela manhã. As crianças não podem sair da 
escola sozinhas, e devem ser buscadas na 
secretaria pelos pais/guardiões. Os pais devem se 
empenhar para marcar compromissos fora do 
horário da escola.   
 
Como eu fico sabendo que a escola foi cancelada 
devido ao clima—conhecido como snow day? 
Em caso de tempestades severas, o aviso de 
cancelamento da aula “No Schools” será divulgado 
nos mais importantes canais de rádio e tv.  As 
escolas Públicas de Framingham também farão 
uma ligação telefônica com uma gravação, 
enviarão um email, e o aviso será publicado no 
website das escolas http://
www.framingham.k12.ma.us. Esses dias cancelado 
serão repostos no final do calendário escolar para 
completer os 180 dias de instrução.   

É esperado que os alunos estejam na escola todos os dias e que sejam pontuais. Pedimos que as famílias 
cumpram com o horário de ensino e aprendizado. 180 dias de aula é o mínimo para ajudar nossos alunos 
a desenvolverem habilidades e tornarem-se aprendizes vitalícios.  

Se seu filho for se ausentar por um período prolon-

gado, você terá que reativar a matrícula da criança 

no distrito escolar. Não podemos garantir que a  

criança voltará para a mesma escola.  

http://www.framingham.k12.ma.us
http://www.framingham.k12.ma.us
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MERENDA ESCOLAR 

Quais são as refeições servidas nas escolas? 
Servimos café da manhã e almoço todos os dias 
em todas as escolas, assim como leite e vários 
lanchinhos.   
 
Quanto custa cada refeição? 
Café da manhã em todas as escolas - $1.75 
Merenda na escola fundamental I - $2.75 
Almoço na High School - $3.00 
Almoço na escola fundamental II - $3.00 
Café da manhã com desconto - $0.30 
Almoço com desconto - $0.40 
Leite - $0.60 
Esses custos serão revisados anualmente. 
 
Como eu vou saber o que será servido no almoço 
todos os dias? 
O cardápio está publicado no website das Escolas 
Públicas de Framingham. Clique em Departments, 
Food Services, Menus. Além disso, você receberá 
o cardápio todo mês na mochila de seu filho.   
 
Possso pagar adiantado pelo almoço? 
 Sim. Aceitamos cheques pessoais pagáveis ao  
"Framingham Food Service" até o valor máximo 
de $25.00. Os cheques podem ser entregues na 
registradora da cantina em qualquer escola.    
Você também pode planejar pagamentos online 
pelo programa MySchoolBucks. 

Como criar uma conta no programa How 
MySchoolBucks?                                                       
Você precisa criar uma conta no site 
www.myschoolbucks.com. Depois, basta adi-
cionar dinheiro no plano de merenda de seu filho.  

Tudo que você precisa é o nome de sua criança, o 
número da identidade (ID) escolar dele, e o códi-
go postal da escola (ZIP). Ter dinheiro na conta da 
criança antes de entrar na cantina ajuda a fila an-
dar mais rápido e assim seu filho fica com mais 
tempo para comer e conversar com os amigos.  

Os pais podem imprimir uma cópia do histórico 
de tudo o que seu filho come na escola, além da 
data e horário em que a comida foi comprada nos 
últimos trinta dias.   

Posso conseguir uma assistência financeira para 
a merenda escolar? 
 Sim. O formulário de solicitação para merenda 
gratuita ou com desconto é distribuído a todos os 
alunos no primeiro dia de aula; o formulário deve 
ser preenchido pelos pais e entregue ao professor 
da sala de chamada . A assistência financeira pre-
cisará ser renovada todos os anos até a primeira 
semana de outubro para ser continuada.  
 
É servido almoço nos dias de saída antecipada? 
Nos dias de saída antecipada, apenas as escolas 
do ensino fundamental I servem almoço antes da 
saída.   
 
E se meu filho não gostar do almoço oferecido? 
O almoço oferecido pela escola é opcional. Você 
pode enviar um almoço de casa para seu filho em 
embalagem térmica.  
 
 

   Almoço & café da manhã na escola 

As Escolas Públicas de Framingham oferecem café da manhã e almoço em todas as nossas escolas. Servi-
mos merendas com uma interessante variedade de alimentos infantis que seguem as normas alimentares 
e atendem os padrões de merenda escolar estabelecidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos.  
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VOCABULÁRIO ESCOLAR 

Teste ACCESS for ELLs 
ACCESS for ELLs 2.0 é um teste que avalia a pro-
ficiência na linguagem inglesa dos alunos nas 
séries K–12. Esse teste é administrado uma vez 
por ano (geralmente em janeiro) para monitorar o 
progresso dos alunos identificados como Apren-
dizes de Inglês na aquisição da língua inglesa.  
 
Chaperone - Acompanhante 
Um dos pais ou familiares que se voluntaria para 
acompanhar a classe e ajudar o professor em uma 
excursão escolar.  
 
Early Release Day - Saída Antecipada 
A aula termina duas horas mais cedo em algumas 
quintas-feiras do ano. Essas quintas-feiras são di-
as de Saída Antecipada.   
 
EL: English Learner - Aprendiz de Inglês 
Alunos que se qualificam para receber apoio no 
desenvolvimento da língua inglesa.   
 
Field Trip - Excursão escolar 
Uma excursão ou passeio fora da escola que po-
dem custar algum dinheiro para o transporte ou 
entrada no local a ser visitado.  
 
Fire Drill - Simulação de incêndio 
Fire Drill é o nome do método de treinamento 
sobre como um prédio deve ser evacuado em 
caso de incêndio ou outra emergência. Na maioria 
das vezes, o sistema de alarme é ativado e o pré-
dio é evacuado como se uma emergência es-
tivesse acontecendo.  
 
Homeroom - Sala de chamada 
A sala de aula onde um grupo de alunos se encon-
tra diariamente com o mesmo professor antes de 
partirem para outras aulas. Sala onde se faz a 
chamada pela manhã.   
 
IEP: Individualized Education Plan 
Plano educacional individualizado criado por uma 

equipe docente e os pais para uma criança na 
idade escolar que qualifica-se para serviços de 
Educação Especial.  
 
Teste MCAS  
Uma série de testes dados para uma criança na 
escola pública (sigla para Massachusetts Compre-
hensive Assessment System). Os alunos são testa-
dos em língua inglesa, matemática, ciências e his-
tória/ciências sociais de acordo com as séries es-
pecíficas.   
 
Open House/Curriculum Night - Eventos  
Oportunidades para as famílias irem até a escola 
e conhecer o professor, a sala de aula, as expecta-
tivas da classe, e o currículo de cada série.    
 
Parent-Teacher Conference - Reunião 
Reunião entre pais e professores para discutir o 
progresso da criança.  
 
Permission Slip - Autorização dos pais 
Formulário que deve ser assinado pelos pais/
guardiões dando autorização para que seu filho 
participe de uma atividade especial ou excursão.  
 
Principal - Diretor da escola 
O diretor é o líder de toda a comunidade escolar. 
Ele(a) é responsável por tarefas administrativas e 
supervisão de todos os alunos e professores.   
 
PTO - Organização de Pais e Mestres 
O PTO (Parent Teacher Organization) é a associ-
ação de pais ativa em cada escola. O PTO organiza 
arrecadação de fundos para as escolas, ajudando 
nos custos de excursões, materiais na sala de au-
la, equipamentos para o parquinho, eventos fa-
miliares, etc. Geralmente, os PTOs têm uma re-
união mensal na escola durante o ano letivo.   
 
Programas Pull-out  - Programas fora da sala 
Os alunos recebem instrução em grupos pe-
quenos fora da sala de aula 
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VOCABULÁRIO ESCOLAR 

Recess - Recreio 
Um horário durante a aula onde as crianças 
brincam no pátio da escola. Nos dias de tempo 
ruim, os alunos passam o recreio dentro da 
escola. 
 
Report Card - Boletim escolar 
Documento que resume, por escrito, como está o 
progresso do aluno em todas as disciplinas esco-
lares e inclui observações dos professores.  
 
Schools Counselors / Guidance Counselors -     
Orientadores  
Os orientadores são profissionais licenciados para 
atender as necessidades acadêmicas, pessoais/
sociais e vocacionais dos estudantes.  
 
School Social Workers - Assistentes sociais 
Os assistentes sociais escolares são profissionais 
de saúde mental treinados para fornecer serviços 
que tratam das barreiras sociais e emocionais às 
conquistas estudantis.   
 
School Psychologists - Psicólogos escolares 
Os psicólogos escolares utilizam seu conhecimen-
to em saúde mental, aprendizagem e comporta-
mento para melhorar as conquistas acadêmicas e 
ajudar os alunos a terem sucesso emocional e so-
cial no ambiente escolar.  
 
School Committee - Comitê Escolar 
O Comitê Escolar de Framingham é composto de 
nove membros eleitos pelo povo. Os membros 
trabalham juntos estabelecendo objetivos e polí-
ticas, decidindo o orçamento escolar, negociando 
contratos, administrando a Superintendência, e 
defendendo os estudantes em níveis locais, es-
taduais e federais.  
 
Shelter-in-place Drill - Simulação de abrigo 
As escolas fazem simulações chamadas de ‘shelter
-in-place’ para treinar os alunos e funcionários 

sobre como agir em caso de possíveis incidentes.  
Nesse tipo de simulação, todos devem se abrigar 
imediatamente em um local designado e isolar 
este local de um perigo externo.   
 
Snow Day - Cancelamento devido à neve 
Dia em que a escola e outros prédios da cidade 
são fechados e não funcionam devido a uma forte 
nevasca ou outras situações extremas de inverno. 
Esses dias serão repostos.  
 
504 Plan - Plano 504 
Plano individualizado criado para um aluno quali-
ficado para serviços de Educação Especial. Este 
plano especifica quais acomodações e;ou serviços 
um aluno irá receber na escola.   
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NOVOS NOS ESTADOS UNIDOS 

 911  Número de emergência que irá chamar imedi-

atamente a polícia, bombeiro ou ajuda médica.   

 1-800-222-1222  Emergência em caso de enven-

enamento 

 211  Mass 211 serve como um recurso para encontrar 

benefícios e serviços governamentais, organizações 

sem fins lucrativos, grupos de apoio, oportunidades de 

voluntarismo, programas de doações, e outros recursos 

locais.   

 1-800-632-8188 Linha para pais estressados, dis-

ponível 24 horas para pais e cuidadores passando por 

uma situação de estresse.  

 1-800-273-8255  Linha para prevenção de suicídio 

 508-532-5920 Departamento Policial de Framingham  

 508-532-5930 Departamento de Bombeiros de 

Framingham 

   Telefones Importantes 

   Dirigindo e Estacionando 

M 
udar para um novo país pode ser desafiador por vários motivos: idioma, clima, tradições e 

outras coisas que acontecem de maneira diferente. As informações abaixo tornarão essa 

transição um pouco mais fácil.  

 As crianças devem sempre andar no banco traseiro em uma cadeirinha de automóvel apropriada pa-

ra sua idade e peso, e usar o cinto de segurança.   

 Quando um ônibus escolar estiver em processo de deixar ou buscar estudantes, é obrigatório que 

todo o tráfego pare. Assim que o ônibus para, o sinal de “STOP” é acionado e luzes vermelhas ficam 

piscando.  Nesse momento, o trânsito em todas as direções deve parar e esperar que o ônibus esco-

lar complete a operação e recolha o sinal de STOP / PARE.  

 As leis exigem que os motoristas, ao perceberem um veículo de emergência com a sirene ou luzes 

ligadas, afastem-se da faixa principal ou, se não for possível, reduzam a velocidade para abaixo do 

limite estabelecido.   

 Se um carro de polícia estiver seguindo você com a sirene ligada ou luzes piscando, encoste e pare o 

carro em um lugar seguro à sua direita. Não saia do carro; espere com as mãos no volante que o poli-

cial venha até o seu carro. Se receber uma multa, não tente pagá-la em dinheiro ao policial; ele pode 

pensar que você esteja querendo suborná-lo.  

 A Cidade de Framingham adota um programa de estacionamento par/ímpar válido durante todo o 

ano, de 1 de janeiro à 31 de dezembro. Nos anos pares (2018), o estacionamento é permitido no la-

do par de cada rua. Nos anos ímpares (2019), o estacionamento é permitido no lado ímpar de cada 

rua.  Confira os números das casas e estabelecimentos, antes de estacionar.  

tel:5085325930
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CONVERSÃO ENTRE O SISTEMA MÉTRICO E O SISTEMA AMERICANO  

DO SISTEMA AMERICANO PARA O SISTEMA MÉTRICO DO SISTEMA AMERICANO PARA O MÉTRICO 

Quando encontrar  Multiplique por Para transformar em Quando encontrar Multiplique por Para transformar em 

inches (polegadas) 25.4 

2.54 

milímetros 

centímetros 

milímetros 0.04 inches (polegadas) 

feet (pés) 30.48 centímetros centímetros 0.39 inches (polegadas) 

yards (jardas) 0.91 metros metros 3.28 

1.09 

feet (pés) 

yards (jardas) 

miles (milhas) 1.61 quilômetros quilômetros 0.62 miles (milhas) 

fluid ounces (onças) 29.57 mililitros Mililitros (líquido) 0.03 fluid ounces (onças) 

pints (liquid)  

pintos (líquidos) 

0.47 litros (líquido) litros (líquido) 

 

1.06 

0.26 

2.12 

quartos (líquido) 

galões 

pintos (líquido) 

quarts (liquid)  

quartos (líquidos) 

0.95 litros (líquido) litros (seco) 1.82 

0.90 

pintos (seco) 

quartos (seco) 

gallons (galões) 3.79 litros (líquido) gramas 0.035 onças (onças) 

pint (dry) pintos  0.55 litros (seco) quilogramas 2.20 libras (libras) 

quarts (dry) quartos 1.10 litros (seco) toneladas métricas 

(1,000 kg) 

1.10  short tons (toneladas curtas) 

ounces (onças) 28.35 gramas centímetros quadrados 0.155 square inches (polegadas quad-

radas) 

pounds (libras) 0.45 quilogramas metros quadrados 1.20 square yards (jardas quadradas) 

short tons ( 2,000lbs) 0.91 toneladas métricas quilômetros quadrados 0.39 square miles (milhas quadradas) 

square inches (polegadas 

quadradas) 
6.45 centímetros quadrados hectares 2.47 acres 

square feet (pés quadrados) 0.09 metros quadrados    

square yards (jardas quadra-

das) 
0.84 metros quadrados Centígrados ou Celsius 9/5(C) +32 Fahrenheit 

square miles (milhas quadra-

das)  
2.59 quilômetros quadrados Fahrenheit 5/9 (F-32) Centígrados ou Celsius 

acres 0.40 hectares  

NOVOS NOS ESTADOS UNIDOS 

   Conversões métricas 

 1 cup (xícara) = 140 gr 

 1 cup (xícara) = 200 gr 

 1 pound (libra) = 0.45 kg 

 1 kg = 2.2 pounds (libras) 

 Ponto de fervura da água = 212°F = 100°C 

 Ponto de congelamento = 32°F = 0°C 

 Temperatura média do forno = 350°F = 180°F 

0°C = 32°F     

10°C = 50°F     

20°C = 68°F     

30°C = 86°F    

40°C = 104°F   

50°C = 122°F   

Temperaturas em oC e oF 
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RECURSOS PARA A FAMÍLIA 

 Explorers (Elementary - Ensino fundamental I)  / 
Aviators, Adventurers & Discoverers (Middle 
School - Ensino fundamental II) 

Community Resource Development 
73 Mount Wayte Avenue 
Framingham, Massachusetts 01702  
508-626-9115  
  
 Boys and Girls Club of Metrowest 
Framingham Clubhouse 
25 Clinton Street, Framingham, MA 01702  
508-620-7145  
www.bgcmetrowest.org  

 
 Metrowest YMCA Framingham 
280 Old Connecticut Path, Framingham MA 01701 
508-435-9345 x115  
schoolsout@metrowestymca.org  
 
 SMOC 
12 Roxana Street, Framingham MA 01702 
508-620-2373 
 
 Suburban Child 
10 Roxanna Street, Framingham, MA 01702 
508-879-6544  

   Programas para depois da aula 

 Biblioteca Central 

49 Lexington Street 
Framingham, MA 01702 
508-532-5570 
 

 Biblioteca McAuliffe  

746 Water Street 
Framingham, MA 01701 
508-532-5636 
 

   Biblioteca Pública de Framingham  

A Biblioteca Pública de Framingham (Framingham Public Library) é um grande recurso para as famílias. 
Na biblioteca você pode encontrar livros, livros eletrônicos, revistas, músicas e filmes em outras línguas, 
estorinhas e outras atividades infantis, passes com descontos para museus variados, ajuda no dever de 
casa, computadores, aulas de inglês como segunda língua ESL, concertos, formulários de imposto de ren-
da, e muito mais! 
 
Os residentes de Massachusetts podem obter um cartão da biblioteca apresentando uma identificação e 
uma prova de endereço atual. Não há um período de espera para receber o cartão da biblioteca. A partir 
de cinco anos de idade, qualquer morador da cidade pode ter o seu cartão de biblioteca.  

   Departamento de Parques e Recreação  

Uma grande variedade de atividades são oferecidas para crianças e adultos através deste departamente, 
incluindo esportes, artesanato, aulas de natação, de patinação, excursões para adultos e famílias, etc.   
 
475 Union Ave. Framingham, MA 01702 
Phone: (508) 532-5960 
www.framinghamrec.com 

mailto:schoolsout@metrowestymca.org
tel:5085325570
tel:5085325636


RECURSOS    23 

 

        Guia para as novas famílias bilíngues nas Escolas Públicas de Framingham  

TRANSPORTE 

O transporte público é oferecido pelo Metro West Regional Transit Authority (MWTRA) em 12 diferentes 
rotas de ônibus que conectam toda a comunidade MetroWest, assim como 3 ônibus de maior distância e 
um que vai até os Hospitais de Boston.  

15 Blandin Ave, Framingham, MA. 01702  Telefone: 508-935-2222  www.mwrta.com/ 

   Metrowest Regional Transit Authority 

O Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) oferece uma linha de trem entre Boston—
Framingham—Worcester. 
 
www.mbta.com 

   MBTA 
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PROGRAMAS PARA ADULTOS 

 Framingham Adult English as a Second  
Language PLUS 
Aulas de inglês pela manhã ou à noite em 6 níveis 
(por sorteio), supletivo (GED), e aulas de cidada-
nia. Início das aulas em setembro e janeiro. Todas 
as aulas são gratuitas.  
Manhã ESL: Terças, quartas e quintas 8:45 – 10:45 
no BRACE: Igreja St. Tarcisius, 560 Waverly Street  
Noite ESL: Terças e quintas 6:30 – 9:30 na Fuller 
Middle School, 31 Flagg Drive  
HiSET/GED: Terças, quartas e quintas 6:30 – 9:30 
na Fuller Middle School 
U. S. Citizenship: Quartas 6:30 – 9:00 na Fuller 
Middle School, 31 Flagg Drive  
P.O. Box 4860 Framingham, MA 01704   
Telefone: 508 626-4282  
www.faesl.org  
 
 Brazilian-American Center (BRACE) -  
      Centro Brasileiro-Americano 
Inglês como segunda língua 2 vezes por semana 
por 4 meses - $250 incluindo os materiais. 
560 Waverly St, Framingham MA 01702  
Fone: 508-628-0360/508-628-3721 
www.brazilianamericancenter.org 
 
 Framingham State University  
Programa intensivo de inglês como segunda lín-
gua pela manhã, à tarde, à noite ou aos sábados: 
leitura, escrita, gramática, preparação para o 
TOEFL, inglês para negócios, pronúncia, comuni-
cação oral, construção de vocabulário; Programas 
preparatórios para a universidade e sucesso pro-
fessional, e estudos especializados. 
Jonathan Maynard Building, 14 Vernon Street 
Framingham, MA 01701  
Fone: 508-626-1510  
www.framingham.edu/esl   
 
 
 

 Joan Brack Adult Learning Center  
Programas de ESL, HiSET e para Jovens Pais. As 
aulas de inglês/ESL são oferecidas durante todo o 
ano às terças, quartas e quintas entre 9:00-12:00.  
O Programa para Jovens Pais é um programa GED 
de 20h por semana e oferece uma aula para pais 
e instruções acadêmicas por profissionais qualifi-
cados.  Aulas de supletivo/HiSET são oferecidas de 
terça a sexta-feira, entre 10:00-15:00 
SMOC Opportunity Center 7 Bishop Street  
Framingham, MA 01702 508-620-2677  
www.smoc.org/joan-brack-adult-learning-
center.php 
 
 LEAP – Learning English for Adults Program  
Aulas gratuitas de inglês/ESL e cidadania. 
First Parish Church in Framingham  
24 Vernon Street Framingham, MA 01701  
Fone: 508-872-3111  
Local das aulas: 110 Edgell Road, Framingham 
 
 MassBay Community College  
Inglês/ESL Iniciante ao nível Avançado. 
Preparação para o TOEFL   
19 Flagg Drive, Framingham, MA 01702   
Fone: 781-239-2700  
www.Massbay.edu/communityESL  
 
 Literacy Unlimited at the Framingham      

Public Library 
Aulas individuais de conversação gratuitas  
49 Lexington Street Framingham, MA 01702  
508-532-5574 / www.framinghamlibrary.org/
literacy/our-program/ 
 
 Keefe at Night  
Aulas noturnas de ESL, HiSET, cidadania, etc.   
750 Winter St Framingham, MA 01702  
Fone: 508-935-0202 / www.keefeatnight.org  
 
 

   Aulas de inglês, Cidadania, etc. 



RECURSOS    25 

 

        Guia para as novas famílias bilíngues nas Escolas Públicas de Framingham  

RECURSOS DE APOIO FAMILIAR 

 The Massachusetts Adult Literacy Hotline 

Linha direta para a alfabetização de adultos que 
oferece indicações a mais de 300 programas de 
educação para adultos que oferecem tutorial indi-
vidualizada, instruções para grupos pequenos ou 
classes para adultos.  

1-800-477-8844  

www.massliteracyhotline.org/hotline/ 

 

 Autism Alliance 

Organização estadual que fornece programas de 
apoio e recursos para as famílias e indivíduos 
afetados pelo transtorno do espectro do Autismo. 
Serviços também em português.   

1881 Worcester Road, Suite 100A 

Framingham, MA 01701 

(508) 652-9900 

www.autismalliance.org 

 

 JFS of Metrowest 

Jewish Family Service of Metrowest (JFS) é uma 
organização comunitária sem fins lucrativos dedi-
cada a lutar pelos menos favorecidos, oferecendo 
serviços para mais de  5,000 pessoas necessitadas 
nas regiões de Metrowest e Grande Boston a cada 
ano, incluindo apoio acadêmico depois da aula 
para famílias de baixa renda, assistência familiar 
básica e de alimentação para famílias necessita-
das, programas de cidadania e imigração, cuida-
dos geriátricos, e outros serviços de apoio que 
permitem que idosos vivam independentemente. 
475 Franklin Street, Suite 101, Framingham MA 
01702 

508-875-3100 

www.jfsmw.org 

 

 

 

 

 Mass. Alliance of Portuguese Speakers 

MAPS Framingham trabalha com e para as 
famílias brasileiras, caboverdeanas, portuguesas e 
de outras comunidades que falam português para 
aumentar o acesso e remover barreiras para os 
serviços de saúde, educação, e sociais através de 
serviços diretos, serviços em defesa de seus mem-
bros, e desenvolvimento de liderança e comuni-
dade.   

24 Union Avenue, Suites 8 & 10, Framingham MA 
01702 508-872-2652 

http://www.maps-inc.org 

 

 Health Care for All 

Trabalhamos para responder perguntas sobre se-
guros de saúde, problemas sobre seguros de 
saúde estatais e indicações apropriadas.   

One Federal Street, Boston, MA 02110 

617-350-7279, HELPLINE: (800) 272-4232 

www.hcfama.org 

 

 BRACE 

O Brazilian-American Center oferece cursos, semi-
nários, palestras e eventos para educar, treinar e 
entreter as pessoas, ajudar em sua integração na 
comunidade americana ao mesmo tempo em que 
preserva a cultura e tradições brasileiras, língua e 
crenças religiosas. Serviços consulares como 
emissão de passaporte brasileiro, regularização 
de título de eleitor também são oferecidos, em 
uma parceria com o Consulado Brasileiro de Bos-
ton.  

560 Waverly St, Framingham, MA 01702 

508-628-3721 / 508-628-0360 

www.brazilianamericancenter.org 

 

 

 

 

   Organizações 
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RECURSOS DE APOIO FAMILIAR 

 

 MetroWest Free Medical Program 

O MetroWest Free Medical Program oferece 
cuidados médicos gratuitos às pessoas sem se-
guro de saúde ou com seguro insuficiente nas co-
munidades do MetroWest .  

Em Sudbury: não é necessário agendamento. 
Terças-feiras à noite, 105 Hudson Road, Sudbury 
MA 01776 Inglês: 508-656-0740 - Português e es-
panhol: 508-656-0741  

Em Framingham: Somente com agendamento.  

Segundas e Quintas-feiras à noite, 110 Edgell Rd, 
Framingham MA 01701. Centro de Visão: 508-656
-0885 Cuidados para mulheres: 508-656-0834 

www.metrowestfreemedicalprogram.org 

 

 SMOC 

O South Middlesex Opportunity Council fornece 
serviços que incluem saúde mental, abuso de 
substâncias, intervenção em crises, justiça crimi-
nal e programas de reintegração, emprego e edu-
cação para adultos, assistência financeira para 
combustível em casa, assistência para moradia.  

7 Bishop Street, Framingham, MA 01702 
508-872-4853  

www.smoc.org 

 

 The Latino Health Insurance Program 

Ajuda a população minoritária a conseguir cuida-
dos médicos e alimentos em Massachusetts. 

88 Waverly St. #1 Floor, Framingham, MA 01702 

508-875-1237 

www.lhiprogram.org 

 

 Daniel’s Table 

Nossa meta é fornecer refeições caseiras 
produzidas com carinho e servidas com digni-
dade.  

508-815-4728  

www.danielstable.org 

 

 Advocates 

Ajuda indivíduos e famílias enfrentando 
dificuldades oferecendo aconselhamento, apoio 
nas residências e em seu escritório, auxílio judicial 
e escolar.  

1881 Worcester Road, Framingham, MA 01701 
508-628-630 www.advocates.org 

 

 United Way of Tri-County 

Auxílio para famílias em saúde, educação e inicia-
tivas de necessidades básicas que incluem: 
MASS211, centros de distribuição e banco de ali-
mentos. 

46 Park Street, Framingham MA 01702 

888-811-3291 

www.uwotc.org 

 

 MetroWest Legal Services  

Fornece assistência legal gratuita para famílias de 
baixa renda e vítimas de crime a quem seria 
negada a justiça sem a nossa ajuda. Nossas áreas 
de prática prioritárias são: direito de família, mo-
radia, famílias desabrigadas, benefícios governa-
mentais (incluindo seguro social), educação, 
idosos e imigração.  

63 Fountain Street, Suite 304, Framingham MA, 
01702  

508-620-1830 / 800-696-1501 

www.mwlegal.org 

 

 A Place to Turn 

A Place To Turn está comprometido a fornecer 
alimentos e roupas de emergência a nossos vi-
zinhos na comunidade Metrowest, em uma at-
mosfera de catinho e respeito mútuo.  

99 Hartford St. Natick, MA 01760  

508-655-8868   

www.aplacetoturn-natick.org 
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