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CENTRO DE PARTICIPAÇÃO 
FAMILIAR 

 

 
 

Escola Secundária de Normandin 

81 Felton St,  

New Bedford, MA 02745 

508-985-4300 

Fax: 508-995-4300 
www.normandin.newbedfordschools.org  

 
 

  



 

 

Missão 

A missão do Centro de Participação Familiar das Escolas 
Públicas de New Bedford  é capacitar as famílias à medida que 
fortalecemos relacionamentos domésticos, escolares e 
comunitários para garantir o sucesso do aluno. O nosso 
objetivo é capacitar as famílias como parceiros na educação 
das suas crianças e fornecer um lugar onde as famílias possam 
acessar recursos para apoiar o sucesso das suas crianças. 

 “Sozinhos podemos fazer tão pouco; juntos, 

podemos fazer muito.”                 -Helen Keller 

Crenças Fundamentais do FEC: 

 Todas as famílias têm sonhos 

para os seus filhos e querem 

o melhor para eles. 

 Todas as famílias têm a 

capacidade de apoiar o aprendizado dos seus filhos. 

 As famílias e os funcionários da escola são parceiros 

iguais. 

 A responsabilidade de cultivar e sustentar parcerias entre 

a escola, o lar e a comunidade repousam principalmente 

sobre nós – os educadores. 

 

  

Serviços e Apoio 
Proporcionados: 

 Informação: Materiais sobre serviços de saúde, 
programas de verão, sessões de treino, grupos de 
apoio, oportunidades recreativas, apoio educacional, 
etc. 

 Divertimento com a Família: Atividades divertidas 
para os alunos, pais e comunidade ao longo do ano. 

 Apoio Educacional: Treino para os pais em vários 
tópicos, e apoio na localização de GED ou treino nas 
habilidades de trabalho. 

 Desenvolvimento de Relações: Colega a colega, grupo 
a grupo, ou qualquer combinação do acima. 

 Serviços de Recursos e Referências: Referências para 
aulas de parentalidade, serviços de saúde mental, 
alimentos, roupas, assistência para as utilidades, 
habitação, assistência de férias, mobiliário, assistência 
jurídica, assistência de aluguel, e muito mais. 

 Acesso a Computadores: Acesso a todas as famílias 
para utilizar o nosso laboratório para necessidades 
apropriadas, tais como trabalhos de casa, pesquisa de 
emprego, escrever o cv (currículo), preencher 
aplicações, etc. 
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