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MISSÃO 

 
O Distrito Escolar do Condado de Palm Beach tem o compromisso de proporcionar uma educação de primeira 

categoria com excelência e equidade, que possibilita a cada aluno alcançar o seu potencial máximo, com 

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. 

 
 

Membros do Conselho Escolar 

Frank A. Barbieri, Jr., Esq., Presidente do Conselho  
Chuck Shaw, Board Vice-presidente do Conselho 

Debra Robinson, M.D. 
Erica Whitfield 
Karen M. Brill 

Marcia Andrews 
Barbara McQuinn 

 
 

Superintendente 

Dr. Donald E. Fennoy II 
 

Superintendente Adjunto 

Keith Oswald 
 
 

Superintendente Assistente,  
Ensino e Aprendizagem 

Diana Fedderman 
 

Diretor, 
Departamento de Educação Multicultural 

F.J. “Harvey” Oaxaca 
 

Central de Serviços Educacionais Fulton-Holland  
3300 Forest Hill Boulevard 

West Palm Beach, FL 33406 

Telefone: (561) 434-8000, (866) 930-8402 
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PREFÁCIO 

O Distrito Escolar do Condado de Palm Beach é o décimo primeiro maior distrito do país 

com um total de mais de 193.000 alunos matriculados, e uma população diversa, 

representando mais de 150 países falantes de no mínimo 140 idiomas. Nossa missão é 

assegurar que todos os alunos recebam uma educação de primeira categoria, 

independentemente de sua situação imigratória, religião ou país de origem. Por meio 

de regulamentos e práticas nos comprometemos a uma educação de qualidade. 

O Plano de Apoio ao Imigrante do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach foi 

elaborado para proporcionar recursos e informações para o auxílio de alunos 

imigrantes e suas famílias residentes no Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. 

Esta série de recursos visa apoiar as escolas, fornecendo informações para que possam 

melhor atender às necessidades específicas dos alunos imigrantes. Desta forma, as 

ferramentas incluem recursos sobre: 

» Agências e Programas  

» Lista de Verificação do Planejamento para Segurança da Família 

» Assistência Jurídica, Médica e Social na Comunidade 

» Após a Escola Secundária e Bolsas de Estudo 

» Recursos Pedagógicos para Líderes Educacionais e Professores 

Estamos torcendo para que as seguintes informações e o plano geral possam servir de 

ajuda aos líderes institucionais e educadores no aprimoramento de sua capacidade 

para melhor educar os alunos imigrantes em todo o Distrito Escolar do Condado de 

Palm Beach, preparando-os adequadamente para o curso superior.  

Este Plano de Apoio ao Imigrante inclui informações a respeito dos direitos legais e 

recursos para os imigrantes. Esse material serve apenas para fins informativos e pode 

não retratar os acontecimentos mais recentes. Esse material não é intencionado a 

servir de aconselhamento jurídico e não deve ser usado como tal, em nenhuma 

circunstância ou situação em particular.  
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DIVISÕES DO DISTRITO 

DIVISÃO VOLTADA AO BEM-ESTAR DO ALUNO 

A Divisão voltada ao Bem-Estar do Aluno aborda as irregularidades no acesso às oportunidades existentes entre os alunos 
historicamente carentes.  Este setor elabora e gerencia serviços e programas para apoiar os alunos do Condado de Palm 
Beach.  O trabalho é reforçado pelo desejo de proporcionar aos alunos o acesso necessário com uma ampla perspectiva para 
uma educação de alta qualidade. Telefone: 561-649-6855 
 

Departamento de Segurança nas Escolas (Diane Wyatt, Diretora)  

(561) 494-1591 ou Ramal 81591 

https://sites.google.com/palmbeachschools.org/safeschools/home 

https://www.palmbeachschools.org/students_parents/student_safety 

Departamento de Saúde Mental e Comportamental (Diretor, A SER DETERMINADO) 

DIVISÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Setor de Orientação Educacional  

Escolas Primárias: (561) 434-8233 ou Ramal 48233 

Escolas Intermediárias: (561) 432-6348  ou Ramal 86348; Escolas Secundárias: (561) 434-8820 ou Ramal 48820 

Os conselheiros das escolas primárias, intermediárias e secundárias oferecem programas culturalmente responsivos que 

promovem o bom desempenho do aluno, desenvolvimento socioemocional e preparação universitária e profissional. 

Uma das funções mais importantes do conselheiro escolar é apoiar a todos os alunos enquanto eles alcançam o seu 

potencial máximo por meio do desenvolvimento das habilidades de aprendizagem, habilidades sociais e habilidades de 

autogestão. Os conselheiros escolares fazem isso por meio de iniciativas empregadas em toda a escola, lições em sala de 

aula, aconselhamento em pequenos grupos, aconselhamento e orientação individual, além da colaboração com famílias, 

professores e parceiros da comunidade. Para mais informações sobre os serviços de aconselhamento escolar, entre em 

contato com a escola de seu filho ou com a Equipe de Aconselhamento Escolar pelo telefone 561-432-6365. 
https://hub.palmbeachschools.org/cms/one.aspx?portalId=7393848&pageId=7955372  

Departamento de Educação Multicultural (Francisco [Harvey] Oaxaca, Diretor) 

O Departamento de Educação Multicultural defende os direitos civis de todos os alunos para que lhes sejam 
proporcionadas oportunidades educacionais equitativas. A pedra angular do Departamento é iniciar programas 
educacionais e monitorar o aproveitamento acadêmico dos Aprendizes do Idioma Inglês. Por meio de um estudo 
acadêmico rigoroso que enfatiza o raciocínio analítico e criatividade, os alunos são preparados para emgajar no 
mercado global de maneira eficaz e aceitarem a cidadania participativa. O Departamento de Educação Multicultural 
oferece recursos educacionais para auxiliar os educadores, administradores e comunidade de Palm Beach. Telefone: 
561-434-8620 ou Ramal 48620 
https://www.palmbeachschools.org/cms/one.aspx?pageId=6264645  

 

tel:(561)%20494-1591
https://sites.google.com/palmbeachschools.org/safeschools/home
https://www.palmbeachschools.org/students_parents/student_safety
tel:(561)%20434-8233
tel:(561)%20432-6348
tel:(561)%20434-8820
https://hub.palmbeachschools.org/cms/one.aspx?portalId=7393848&pageId=7955372
https://www.palmbeachschools.org/cms/one.aspx?pageId=6264645
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Setor de Estudos Africanos, Afro-Americanos, Latinos e de Gênero (Brian Knowles, Gerente)  

O Setor de Estudos Africanos, Afro-Americanos, Latinos e de Gênero celebra a valiosa diversidade em nossas 
escolas por meio de áreas curriculares: herança hispânica, História Afro-Americana, do Holocausto e das 
mulheres.  Este departamento também se concentra em outras áreas de diversidade como LGBT, história dos 
nativos americanos e judaica e herança muçulmana-americana e haitiana. Para mais informações, ligue para o 
setor de Estudos Africanos, Afro-Americanos, Latinos e de Gênero. Telefone: 561-434-8879 ou Ramal 48879. 

https://www.palmbeachschools.org/students_parents/elementary__middle_and_high_school_education/mid
dle_and_high_school_education/subject_areas/african_gender_latino_studies  

Welcome Center (Centro de Atendimento) 

Para abordar os desafios enfrentados pelas famílias de alunos Aprendizes do Idioma Inglês, o Distrito Escolar do 
Condado de Palm Beach abriu o Welcome Center. O Welcome Center é composto de funcionários bilíngues/ 
biculturais e foi inaugurado em 29 de fevereiro de 2016 para facilitar a matrícula de famílias que precisam de 
ajuda com o idioma. O Centro auxilia nas consultas sobre colocação na série devida, matrículas, apoia as escolas 
com leitura de histórico escolar e coordena serviços de saúde e sociais como solicitações de almoço, informações 
sobre o ônibus escolar e recomendações para serviços médicos e odontológicos. O Welcome Center colabora 
também com outros departamentos, particularmente para aqueles alunos que precisam de informações sobre 
ESE e desabrigados. Telefone: 561-434-8197 ou Ramal 48197 

https://www.palmbeachschools.org/cms/One.aspx?portalId=270616&pageId=7276138  

RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DOS EUA 
 Manual de Recursos: Supporting Undocumented Youth 

https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf 
 

 May 8, 2014, letter (Plyler v. Doe) 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201405.pdf 
 

 Fact Sheet: Information on the Rights of All Children to Enroll in School (Informações 

sobre os Direitos de Todas as Crianças Matricularem-se na Escola) 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf 
 

 Information on the Rights of All Children to Enroll in School: Questions and Answers 
for States, School Districts and Parents (Informações sobre os Direitos de Todos as Crianças a 

Matricularem-se na Escola: Perguntas e Respostas para os Estados, Distritos Escolares e Pais) 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405.pdf 

 

 OCR Complaint Forms 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html 
 

 Financial Aid and Undocumented Students 

https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf 
 

https://www.palmbeachschools.org/students_parents/elementary__middle_and_high_school_education/middle_and_high_school_education/subject_areas/african_gender_latino_studies
https://www.palmbeachschools.org/students_parents/elementary__middle_and_high_school_education/middle_and_high_school_education/subject_areas/african_gender_latino_studies
https://www.palmbeachschools.org/cms/One.aspx?portalId=270616&pageId=7276138
http://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf
https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201405.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
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 Educational Services for Immigrant Children and Those Recently Arrived to the 

United States (Serviços Educacionais para Crianças Imigrantes e Aquelas que Chegaram Recentemente 

aos EUA) 

https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html 

INFORMAÇÕES PARA APOIAR OS ALUNOS IMIGRANTES E 
SUAS FAMÍLIAS 

 Protect Yourself from Immigration Raids, Know Your Rights 
https://unitedwedream.org/toolbox/ 
 

 American Federation of Teachers 
https://www.aft.org/our-community/immigration/immigration-ice-raids-end-detention-and-
deportation-students-and 
 

 Colorin’ Colorado! 
http://www.colorincolorado.org/ell-basics/serving-and-supporting-immigrant-students-information-
schools 
 

 Teaching Tolerance 
http://www.tolerance.org/magazine/number-55-spring-2017/feature/immigrant-and-refugee-
children-guide-educators-and-school-su 
 

 Resource Guide: Supporting Undocumented Youth 
https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf 
 

 National Education Association (NEA): Human and Civil Rights 
http://www.nea.org/home/64661.htm#i 
 

 Ensuring Education for All Children 
https://blog.ed.gov/2017/01/ensuring-education-children/ 
 

 Florida Immigrant Coalition  
https://floridaimmigrant.org/ 
 

 Supporting Undocumented Students and Mixed-Status Families 
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/05/supporting-undocumented-students-and-mixed-

status-families  

 

 

 

 

 

 

http://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html
http://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html
https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html
https://unitedwedream.org/toolbox/
https://www.aft.org/our-community/immigration/immigration-ice-raids-end-detention-and-deportation-students-and
https://www.aft.org/our-community/immigration/immigration-ice-raids-end-detention-and-deportation-students-and
http://www.colorincolorado.org/ell-basics/serving-and-supporting-immigrant-students-information-schools
http://www.colorincolorado.org/ell-basics/serving-and-supporting-immigrant-students-information-schools
http://www.tolerance.org/magazine/number-55-spring-2017/feature/immigrant-and-refugee-children-guide-educators-and-school-su
http://www.tolerance.org/magazine/number-55-spring-2017/feature/immigrant-and-refugee-children-guide-educators-and-school-su
https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf
http://www.nea.org/home/64661.htm#i
https://blog.ed.gov/2017/01/ensuring-education-children/
https://floridaimmigrant.org/
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/05/supporting-undocumented-students-and-mixed-status-families
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/05/supporting-undocumented-students-and-mixed-status-families
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Ferramenta para “Crianças Imigrantes e 
Refugiadas:  Um Guia para Educadores e 
Funcionários de Apoio” 

Apoie e informe estes recursos para seus alunos imigrantes. 
https://www.tolerance.org/magazine/spring-2017/toolkit-for-immigrant-and-refugee-children-a-guide-for-educators-and-school 

Introdução 

"Immigrant and Refugee Children: A Guide for Educators and School Support Staff" (publicado 
originariamente pela American Federation of Teachers [ sigla em inglês, AFT] e seus associados) oferece 
uma visão geral de como os adultos que trabalham nas escolas podem, como indivíduos e membros de 
uma comunidade, advogar e proteger os alunos indocumentados e famílias, e menores não 
acompanhados.  

Este kit de ferramentas oferece recursos extras que podem ajudar os professores em sala de aula a tornarem 

as escolas locais mais acolhedoras. Os recursos são divididos em três categorias: (1) cultura de sala de aula / 

ambiente escolar; (2) currículo; e (3) recursos para os alunos e famílias. 

COLORÍN COLORADO 

Este site, adaptado especificamente para educadores e famílias de alunos 
Aprendizes do Idioma Inglês, tem uma página especial dedicada aos recursos 
pós-eleitorais que podem apoiar os educadores em seus esforços para 
responder perguntas e tranquilizar os alunos. A página inclui links para recursos 
que incentivam conversas sobre: eventos atuais, resultados de eleições e 
preocupações dos alunos. Também inclui uma lista mais geral de recursos 
recomendados.  

AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS: IMMIGRATION ICE RAIDS 

Esta página articula a posição da AFT e oferece vários recursos modelo que as escolas podem usar para 
solicitar publicamente a reforma da imigração. Também inclui links para sites onde os educadores podem 
registrar queixas no Gabinete de Direitos Civis e aprender mais sobre como as escolas devem defender os 
direitos de seus alunos imigrantes.  

 

 
The Dept. of Multicultural Education Translation Team certifies that this is a true and faithful translation of the original document. (561) 434-8620 – September 2019 – SY19-1258D 

 

 

https://www.tolerance.org/magazine/spring-2017/toolkit-for-immigrant-and-refugee-children-a-guide-for-educators-and-school
http://www.tolerance.org/magazine/number-55-spring-2017/feature/immigrant-and-refugee-children-guide-educators-and-school-su
http://www.colorincolorado.org/after-election-ideas-and-guidance-teachers-ells
http://www.aft.org/our-community/immigration/immigration-ice-raids-end-detention-and-deportation-students-and

