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Caso tenha 
alguma pergunta 
sobre “Title 1” 
ou algum outro 
assunto 
específico, 
 
entre em contato 
com 
Robyn Gurney, 
Coordenadora dos 
pais do “Title 1”  
Tel.: 693-4489  
E-mail: 
gurney@mvyps.org 
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    TITLE 1  

  

 

O que é o Title 1? 
Title 1 é um programa educacional financiado por um subsídio federal. Este programa faz 
parte da lei “Nenhuma Criança Deixada para Trás”. O objetivo do Title 1 é fornecer educação 
de alta qualidade para todas as crianças. O programa fornece serviços de apoio acadêmico 
diretos e adicionais, geralmente em alfabetização e/ou matemática para alunos com 
dificuldades. Os subsídios para o Title 1 são distribuídos às escolas baseado nos níveis de 
pobreza que são determinados pelo censo dos EUA e participação em um programa de 
almoço a preço reduzido ou gratuito. No entanto, uma vez que a escola recebe subsídios, os 
serviços estão disponíveis a qualquer aluno que esteja qualificado de acordo com os critérios 
de seleção da escola.  

Participação dos pais 
Você influencia a educação do seu filho. As crianças se desempenham melhor na escola 
quando os seus pais assumem um papel ativo.   

Um componente importante do Title 1 é a participação dos pais. O programa concentra-se 
no papel dos pais como sendo os primeiros mestres da criança e a pessoa mais influente na 
sua vida. O objetivo é criar uma parceria entre as famílias e a escola para aumentar o 
desempenho e ter um impacto positivo do desempenho do aluno.  

Através de vários estudos, os pesquisadores descobriram o quão importante é a participação 
ativa dos pais na educação dos seus filhos. Seguem abaixo algumas descobertas feitas 
através de pesquisas importantes sobre a participação dos pais:   

• Quando os pais participam da educação dos seus filhos em casa, eles se saem melhor 
na escola. E quando os pais participam das atividades escolares, as crianças se 
desenvolvem ainda mais — e as escolas que freqüentam se tornam ainda melhores.   

• A família contribui muito com o desempenho do aluno da pré-escola à escola 
secundária. Um ambiente residencial que incentiva a aprendizagem é muito mais 
importante para o desempenho do aluno do que rendimentos, nível de educação ou 
aspectos culturais.    

• O desempenho em leitura depende mais das atividades de aprendizagem em casa do 
que de matemática ou ciência. A leitura em voz alta para as crianças é a atividade mais 
importante que os pais podem realizar para aumentar as chances de sucesso de leitura 
dos seus filhos. Conversar com as crianças sobre os livros e estórias lidas para ela 
também apóiam o seu desempenho em leitura.   

• Quando as crianças e os pais conversam sobre a escola regularmente, as crianças se 
desempenham melhor academicamente.   

• Três tipos de participação dos pais na residência que são consistentemente associados 
com maior desempenho do aluno: organização e monitoração constante do período de 
tempo dedicado à criança, ajuda com o dever de casa e debates sobre assuntos 
escolares.    

• Resultados positivos de participação dos pais incluem melhoramento no desempenho do 
aluno, redução de faltas, melhoramento no comportamento e restauração da confiança 
entre os pais sobre a educação das crianças. (Informação da NEA: Ajuda para os Pais 
www.nea.org/parents ) 

  



Acordo entre a residência e a escola                                                                                       
O professor do Title 1 da escola do seu filho explicará e solicitará que você assine o “Acordo 
entre a residência e a escola”. Este acordo estabelece como os pais, os funcionários da escola e 
os alunos compartilharão a responsabilidade de melhoramento do desempenho acadêmico dos 
alunos.  

O acordo “entre a residência e a escola” deve: 
1. Descrever a responsabilidade da escola de fornecer um currículo de alta qualidade e 

instruções em um ambiente de aprendizagem eficaz e de apoio.  
2. Descrever a responsabilidade dos pais de apoiar a aprendizagem dos seus filhos, tais 

como: monitoração de presença, dever de casa e período para assistir televisão; 
participação como voluntário na sala de aula dos seus filhos e participação das decisões 
relacionadas com a educação dos seus filhos.  

3. Abordar a importância da comunicação entre os professores e os pais continuamente, e 
fornecer no mínimo:   

a. conferências de pais e mestres nas escolas elementares, no mínimo uma vez 
por ano, onde o acordo deve ser discutido uma vez que o mesmo está 
relacionado com o desempenho individual da criança;  

b. relatórios regulares para os pais sobre o progresso dos seus filhos; e 
c. acesso razoável aos funcionários, oportunidades para trabalhar como voluntário 

e participar na sala de aula dos seus filhos e observação das atividades em sala 
de aula. (Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts)   

4. Descrever a responsabilidade do aluno de participar ativamente da sua própria 
experiência de aprendizagem.   

 
Pesquisas do Departamento de Educação dos EUA indicam que alunos em escolas com acordos 
de aprendizagem estabelecidos se desempenham melhor que crianças em escolas semelhantes 
sem estes tipos de acordo, uma vez que estes acordos apóiam ainda mais a aprendizagem na 
residência. Além disso, os efeitos de tais acordos sobre a aprendizagem do aluno foram mais 
eficazes que outros formulários sobre interações entre a residência e a escola. (Associação de 
Alfabetização p/ Adolescentes) 
 
Pesquisa anual da primavera do Title 1 
Na primavera, você receberá a “Pesquisa para os Pais do Title 1”. Solicitamos que você 
responda esta pesquisa rápida e envie-a no envelope selado e auto-endereçado fornecido.  
Esta pesquisa solicitará a sua opinião sobre o programa e os serviços fornecidos ao seu filho. A 
informação e os resultados desta pesquisa ajudarão a escola do seu filho a avaliar e desenvolver 
o seu programa acadêmico Title 1.  
 
Contatos do programa Title 1  
Coordenador dos Pais/Programa Title 1  
Robyn Gurney      rgurney@mvyps.org       (508) 693-2007 ext 23 
Martha’s Vineyard Regional High School 
Dianne Norton – Especialista em leitura do Title 1 – dnorton@mvyps.org  
Carol Ramsay – Especialista em escrita do Title 1 – cramsay@mvyps.org 
Tisbury School 
Judy Giegler – Especialista em matemática do Title 1 – jgiegler@mvyps.org 
Suzanne Alberich – Especialista em leitura do Title 1 – salberich@mvyps.org 
Oak Bluffs School 
Celeste Wilcoxson – Especialista em leitura do Title 1, da 5ª à 8ª série – cwilcoxson@mvyps.org 
Edgartown School                                                                                                                     
Ellen Wannamaker – ewannamaker@mvyps.org 

***Participe! Ajude a garantir um futuro brilhante para o 
seu filho! 


