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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, 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 



3 
 

Índice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prefácio 
 

Resolução e 

Protocolo do Distrito 
 

Agências e Programas 
 
 

Lista de Verificação 

do Planejamento para 

Segurança da Família 

Serviços de Assistência 

Jurídica, Médica e Social 

da Comunidade 
 

Após a Escola 

Secundária e Bolsas 

de Estudo 
 

Recursos Pedagógicos  

 

 

 Propósito do Plano de Apoio ao Imigrante  

 4  

 

 

 

RESOLUÇÃO DA IMIGRAÇÃO 

Responsabilidades do Distrito e das 

Escolas 

Protocolo do Distrito Escolar de  

Palm Beach  

5 – 16 

 

Agências e Organizações que Oferecem 

Recursos para Auxílio aos Alunos 

Imigrantes e suas Famílias  

17 – 21  

 

 

 

 

Lista de Verificação do Planejamento para 

Seguranças das Famílias em Risco de 

Detenção e Deportação.  

22 – 26 

 

 

 

 

 

Informações Referentes aos Direitos do 

Aluno Imigrante e Prestação de Serviços 

da Comunidade 

aos  Alunos e suas Famílias  

27 – 32 

 

 

 

 

 

 

Recursos e Informações para Alunos 

Imigrantes Tentando Ingressar no Curso 

Superior 

33 – 56 

 

 

 

 

 

Planos de Aula e Links de Material 

Didáticos do Jardim a 12a série para 

Educadores trabalhando com Alunos 

Imigrantes 

57 - 90 

4 

27 

5 

17 

57 

33 

22 



4 
 

 

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 migratória, 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 as 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 da 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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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA A 

SEGURANÇA DA FAMÍLIA 
Informações derivadas de: The Catholic Legal Immigration Network, Inc. 

https://cliniclegal.org/sites/default/files/family_safety_planning.pdf  

 

1. Conheça os seus Direitos 

 Aprenda e 
Conheça os 
seus Direitos. 

Aprenda os seus direitos. No caso de você ser confrontado com 
agentes de imigração ou com a polícia, você pode exercitar os seus 
direitos, se optar por fazê-lo. Compartilhe estas informações 
referentes aos direitos com sua família e amigos. Lembre-se que 
todos têm direitos independentemente da sua situação legal.  

 

2. Saiba quais os documentos que deve sempre levar consigo. 

 Leve sempre 
uma forma de 
Identificação. 

Se possível, leve consigo sempre alguma forma de identificação 
emitida nos EUA que pode ser uma carteira de motorista ou 
identidade estadual, cartão de residente permanente (“green 
card”) ou Documento de Autorização de Trabalho (EAD) emitido 
pelas autoridades de imigração, empregador, ou identificação 
escolar, cartão de associação de sindicato ou identificação de 
contribuinte. Não carregue identidade de outra pessoa ou 
Identidade emitida em outro país. Lembre-se também de que uma 
carteira de motorista internacional não o livra de ser preso. 

 

 Carregue um 
Cartão de 
Direitos. 

Pense em como você responderá se for parado por agentes de 
imigração ou pela polícia local. Considere ter sempre um “cartão 
de direitos” que você pode mostrar aos agentes de imigração ou à 
polícia, este cartão declara que você deseja permanecer em 
silêncio e consultar seu advogado no número listado no cartão. 
 

 

 Memorize ou 
tenha sempre as 
informações do 
advogado. 

Memorize, se possível, ou tenha sempre um cartão com o nome, 
endereço e telefone do seu advogado de imigração, membro do 
clero ou organização comunitária que possa aconselhá-lo, caso seja 
detido e preso. Entre em contato com essa pessoa assim que 
puder, se achar que está em perigo de ser detido. Se for detido, 
você tem o direito de fazer uma ligação telefônica. 
 

  

3. Guarde Cópias de Papéis e Documentos de Imigração. 

 Guarde Cópias 
de Papéis e 
Documentos 
de Imigração. 

Junte todos os documentos que você submeteu ou recebeu das 
autoridades de imigração. Mantenha esses documentos em um 
local seguro, mas acessível, para que sua família ou um amigo 
possa acessá-los. Diga a membros da família confiáveis ou a um 
amigo de confiança onde esses documentos importantes estão 
guardados. 

 

 Saiba o seu “A 
Number”  

Se você tiver um caso pendente na imigração, é importante que 
você e seus familiares conheçam seu número de Registro de 
Estrangeiro (“A number”). Essas informações podem ajudar os 
membros da família a localizá-lo se você for detido. O “A number” 
deve estar listado no Aviso para Comparecer em Juízo, no Aviso 
para Determinação de Guarda e em qualquer outro documento, 
como no aviso de recebimento de petição pendente,  emitido pelas 
autoridades de imigração ou pelo tribunal de Imigração. 

 

https://cliniclegal.org/sites/default/files/family_safety_planning.pdf
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 Faça uma Lista 
dos Advogados 
que o 
Representaram 
 

Faça uma lista com nomes e informações de contato de qualquer 
advogado que já tenha lhe representado. Mantenha esta lista 
com sua documentação de imigração. 

 

 Passaportes. É importante ter um passaporte do seu país de origem. (Se você 
for detido e preso, poderá permanecer preso por muito tempo se 
não tiver um passaporte até que o consulado verifique sua 
identidade.) Além disso, obtenha passaportes dos EUA para seus 
filhos nascidos nos EUA para que eles possam viajar para o seu 
país de origem. (É muito mais difícil obter um passaporte se 
ambos os pais não estiverem disponíveis.) 
 

 

 Guarde 
Documentos 
Importantes 
em um só 
Lugar. 

Junte documentos importantes, como seu passaporte, certidão de 
nascimento e certidão de casamento, e guarde-os em um local 
seguro, mas de fácil acesso. Diga a membros da família confiáveis 
ou a um amigo de confiança onde esses documentos importantes 
estão guardados. 

 

4. Faça um Plano para Cuidar de sua Família. 

 Preencha os 
Formulários de 
Informações 
para 
Emergência. 

Como parte do planejamento de segurança, preencha os 
“Formulários de Informações para Emergência” e coloque-os em 
um local seguro, mas acessível. Diga a membros da família 
confiáveis ou a um amigo de confiança onde esses formulários 
importantes estão guardados. Esses Formulários de Informações 
para Emergência reúnem informações importantes e sigilosas em 
um só documento, como números de telefone para emergência, 
números do trabalho, informações médicas, informações sobre 
cuidados infantis e de outros dependentes etc. 
 

 

 Plano de 
Segurança para 
Cuidados 
Infantis. 

Se você tem filhos, precisa fazer um plano para quem cuidará deles 
no caso de ser detido. Você precisará considerar “cuidados a curto 
prazo”, caso fique preso, bem como “cuidados por um período 
prolongado” no caso de ser deportado. Você pode considerar a 
preparação de um documento legal, chamado de “Procuração 
Especial para o Cuidado da Criança”, que atribui temporariamente 
a guarda de seus filhos a um cuidador responsável e confiável 
(parente ou amigo) caso você seja detido. Peça a uma agência 
comunitária que lhe recomende um advogado com a finalidade de 
discutir se você precisa desse tipo de documento e, se necessário, 
preparar o documento por um preço moderado. Além disso, é 
importante que a pessoa que cuida dos seus filhos saiba o(s) 
nome(s) e o(s) número(s) de telefone das escolas dos seus filhos. 
Também é importante que seus filhos saibam como contatar a 
pessoa que cuida deles enquanto você não estiver disponível. 
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 Plano para 
Segurança 
Financeira. 

Como parte do planejamento de segurança, você pode querer ter 
um plano de segurança/emergência financeira. Você precisará 
levar em conta como lidar com seus assuntos financeiros a curto 
prazo, caso seja mantido em detenção, bem como a longo prazo, 
caso seja deportado. Se você tiver uma conta bancária, um carro, 
uma casa e/ou outras questões financeiras e jurídicas, você pode 
também considerar a preparação de um documento judicial, 
chamado de “Procuração Especial para Questões Financeiras” que 
permita a um membro da família, que seja confiável ou um amigo 
próximo, lidar com seus assuntos financeiros caso seja detido. 
Peça a uma agência comunitária que lhe recomende um 
advogado com a finalidade de discutir se você precisa desse tipo 
de documento e, se necessário, preparar o documento por um 
preço moderado. 
 

 

 Tenha Chaves 
Extras do seu 
Carro e de sua 
Casa. 

É importante que um membro da família tenha uma chave extra da 
casa e do carro. Se você estiver detido, eles precisarão ter acesso à 
casa, bem como de acesso ao carro, especialmente se o carro 
estiver estacionado em seu local de trabalho. 

 

 Guarde 
Dinheiro  
Suficiente para 
um Mês de 
Aluguel e 
Subsistência. 

Se você for preso e detido, é importante que sua família tenha 
dinheiro para viver enquanto você não estiver presente. Assegure-
se de que eles tenham sua permissão e saibam como acessar sua 
conta bancária. Além disso, é muito importante que você e seus 
familiares economizem dinheiro suficiente para que possam pagar 
aluguel e comprar comida e outros bens essenciais se você estiver 
detido e não puder trabalhar. 

 

 Esteja a Par de 
seus 
Medicamentos. 

Se você toma um medicamento receitado pelo médico 
regularmente, leve a receita médica com você ou leve as 
informações do rótulo que dá o nome do medicamento e a 
dosagem. Leve o número de telefone do médico ou clínica que 
receitou o medicamento para você e saiba por que o medicamento 
foi receitado. Você pode e deve exigir que qualquer autoridade de 
detenção, seja o departamento de polícia ou agente de imigração, 
permita que você tome seu remédio ou fale com um médico. 
  

 Esteja a Par de 
seus 
Problemas de 
Saúde. 

Se você estiver grávida, amamentando um bebê, se sentir mal após 
ser preso(a) ou se tiver um problema de saúde que precise de 
atenção, informe ao agente de imigração ou ao policial de 
detenção e peça assistência médica. 
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5. Encontre um Advogado de Imigração. 

 Consulte um 
Advogado. 

Se você ainda não tem um advogado de imigração, encontre um 
advogado especializado em deportação que poderá representá-lo 
se você estiver preso. Em sua consulta inicial, peça a ele que lhe 
forneça um formulário de Acordo de Representação (G-28). Você 
pode assinar uma cópia do G-28 e deixá-lo com o advogado. 
Mantenha outra cópia assinada e guarde-a junto a seus 
Formulários de Informações para Emergência, caso você esteja 
preso. Memorize o nome e número de telefone do seu advogado. 

 

 Coloque em 
lugar visível, o 
Nome e 
Número de 
Contato do seu 
Advogado. 

Você e sua família ou amigos próximos devem ter os nomes e 
números de telefone do seu advogado colocados em lugar visível, 
perto do telefone em casa. Se você ainda não contratou um 
advogado, coloque os nomes de vários advogados de imigração 
considerados bons, um membro do clero e/ou organizações 
comunitárias perto do telefone em casa, caso você seja detido.  

6. Recapitule as informações sobre Fiança. 

 Saiba como 
Funciona o 
Procedimento 
de Bonds 
(Fiança) 

Apenas cidadãos americanos e residentes permanentes legais 
(LPR) podem pagar uma fiança em um escritório de imigração. 
Indivíduos sem status de imigração ou indivíduos cujo status ainda 
esteja pendente perante um escritório de imigração não devem 
comparecer ao escritório local do ICE para pagamento de fiança. Se 
você não tiver um parente cidadão ou LPR, procure um amigo 
confiável que possa pagar a fiança para você. (Uma vez que seu 
caso de imigração esteja encerrado, o dinheiro da fiança será 
devolvido para a pessoa que pagou a fiança.) 

 

Nota: As informações incluídas neste documento são apenas para fins informativos em geral. Não se destinam a 
servir como aconselhamento jurídico e não substitui a consulta jurídica. 
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