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1. Termos relacionados: ABA-RA, ABA-EA, ABC, ACA, BFA, BFA-RA, BMA, 

2. IOD, IOD-RA, KBA 

3. Gabinete Responsável: Gabinete do Engajamento Chefe de Gabinete; 
Chefe 

4. de Iniciativas Estratégicas; Chefe de 
Ensino,  

5. Aprendizagem e Gabinete de Parcerias 
Escolas 

6.  

7.  

8.  

9. EnvolvimentoEngajamento da Comunidade 

10.  

11.  

12.  

13. A. PROPÓSITO 

14.  

15. Afirmar o compromisso do Conselho com o desenvolvimento e 

16. promoção de diretrizes, estruturas e práticas de engajamento 
inclusivos, culturalmente responsivos e antirracistas  

17. a serem implementados para envolver a comunidade de Montgomery 
County Public Schools  

18. (MCPS) nos processos de tomada de decisão do Conselho e essas  

19. contribuições e envolvimentos são procurados e incentivados a 
partir de um amplo  

20. espectro de nossa comunidade diversificada. O Conselho está 
empenhado  

21. em manter e monitorar ações colaborativas e processos 

22. produtivos de comunicação com a comunidade. 

23.  

24. O Conselho de Educação Afirmar a forte convicção do Conselho de  

Educação do Condado de Montgomery (Conselho) está comprometido 
com  
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25. fomento de que resultados educacionais equitativos, e 

26. apoio do sucesso e bem-estar para todos os alunos  

27. exigem o envolvimento dos alunos, famílias, funcionários e  

28. outros membros interessados da o interesse e envolvimento da  

29. comunidade do Condado de Montgomery 

30.  

31. Estabelecer diretrizes baseadas em pesquisa para os níveis de  

32. envolvimento da comunidade nos as Escolas Públicas do Condado 
de Montgomery  

33. (MCPS) porque o apoio cidadão do processos de tomada de 
decisão do Conselho 

34. que fortalecem as relações entre alunos,  

35. funcionários, famílias, é essencial para o sucesso do aluno. 

36.  O Conselho garantirá que as ideias, interesses e suas 
preocupações  

37. escolas e a comunidade em geral 

38. Reconhecer que o envolvimento das partes interessadas são 

39. considerados e valorizados que refletem a diversidade e as 
experiências  

40. da comunidade, requer práticas e estruturas de envolvimento  

41. intencionais e culturalmente responsivas 

42.  

43. B. TÓPICO 

44.  

45. 1. Criar processos para o envolvimento da comunidade em uma  

46. ampla e diversificada comunidade, como Montgomery  

47. County, apresenta desafios e oportunidades. Garantir que  

48. os membros da comunidade são incentivados, apoiados e  

49. recrutados para contribuir com tempo, conhecimento,  

50. habilidades. Compreender e valorizar as ideias,  

51. interesses, expectativas e ideias para preocupações dos  

52. diversos alunos, famílias, funcionários e outras partes  

53. interessadas do sistema escolar público Condado de  

54. Montgomery é tanto desafiador necessário para garantir a  

55. meta do distrito de que todos os alunos estejam  

56. preparados para a faculdade, carreira e essencial.  
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57. Comprometimento comunidade. 

58. 2. Os esforços de engajamento da comunidade podem resultar  

59. em não ouvir as partes interessadas que são mais  

60. adversamente afetadas por certas decisões, ou que têm sido  

61. tradicionalmente marginalizadas, a menos que haja  

62. diretrizes e estruturas claras e recursos são necessários  

63. para projetar, manter para as partes interessadas e  

64. funcionários e que monitorem o processo reconheçam a  

65. complexidade de um processo eficaz, inclusivo e equitativo  

66. práticas de engajamento. para produtivo colaboração e  

67. comunicação entre o MCPS e o comunidade. Esses processos 
devem. 

68.  

69. 3. Modelos baseados em pesquisa1 de participação e  

70. engajamento do público indicam que a participação e os  

71. esforços de engajamento do público são mais bem-sucedidos  

72. quando houver objetivos claramente definidos para o papel  

73. do público; comprometimento apropriado de recursos e tempo  

74. para projetar atividades significativas e inclusivas de  

75. engajamento e participação pública; e esforços contínuos  

76. para criar um ambiente ambientes culturalmente responsivos  

77. onde visões diversas possam ser ouvidas e consideradas em  

78. uma atmosfera de mútuo respeito. 

79.  

 
1 Associação Internacional para a Participação Pública. (2018). Valores fundamentais, 
ética, espectro – os 3 pilares da participação pública - IAP2. IAP2: Avançando na 
prática da participação pública. Recuperado em 8 de março de 2022, de 
https://www.iap2.org/?page=pill 
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80. C. DEFINIÇÕES 

81.  

82. 1. Meta2 do envolvimento da comunidade é o propósito pelo qual 

83. os membros da comunidade são reunidos. Para os fins desta  

84. política, as metas são informadas pelo  

85. Espectro de Espectro de Participação Pública da Associação  

86. Internacional para Participação Pública como um dos  

87. seguintes: 

88.  

89. a) Informar significa fornecer ao público informações 
equilibradas  

90. e objetivas para auxiliá-lo na compreensão do problema,  

91. alternativas,  

92. oportunidades e/ou soluções; ou 

93.  

94. b) Consultar meios para obter feedback do público sobre 

95. análises, alternativas e/ou decisões; ou 

96.  

97. c) Envolver meios para trabalhar diretamente com o público ao  

98. longo de um processo para garantir que as preocupações e  

99. aspirações do público sejam consistentemente compreendidas e  

100. consideradas; ou 

101.  

102. d) Colaborar em meios de parceria com o público para  

103. aconselhamento e inovação na formulação de soluções  

104. recomendadas e incorporar suas recomendações nas decisões na  

105. medida do possível 
 

2 IAP2, Ibid. 
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106.  

107. 2. Membros da Envolvimento da comunidade procura refere-se  

108. aos a garantir que a amplitude de interesses e valores de todo  

109. a comunidade são ouvidos e considerados pelo Conselho,  

110. superintendente de escolas, diretores e outros líderes  

111. educacionais, aumentando assim a tomada de decisão. A  

112. comunidade é composta por vários  

113. constituintes com interesse em  

114. um sistema de ensino público de alta qualidade para a educação  

115. de crianças. Alguns, todos estudantes do Condado de Montgomery.  

116. Estes podem incluir alunos do MCPS, pais/responsáveis e  

117. funcionários; bem como aqueles que atuam em nome dos alunos,  

118. pais/responsáveis e funcionários, incluindo, mas não se  

119. limitando a, residentes do Condado de Montgomery,  

120. organizações  

121. comunitárias de advocacia, sem fins lucrativos, pai ou ; ou  

122. grupos que defendem os alunos com base em raça, etnia, cor,  

123. ascendência, nacionalidade, nacionalidade, religião, status de  

124. imigração, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de  

125. gênero, orientação sexual, estrutura familiar/estado parental,  

126. estado civil, idade, habilidade  

127. (cognitiva, social/emocional e  

128. física), pobreza e stat`us socioeconômico, idioma ou outros  

129. atributos ou afiliações protegidos legal ou constitucional- 

    mente; organizações empresariais, cívicas e não  

130. governamentais; Instituições locais de educação pré-escolar e  

131. pós-secundária; e agências locais, estaduais e  

132. local federais;  

133. e grupos culturais, étnicos, raciais e religiosos. 

134.  

135.  

136. 3. Engajamento significa proporcionar experiências que  

137. fortaleçam as relações de confiança entre alunos, famílias,  
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138. professores funcionários, famílias escolas e o Conselho, 

139. entre o Conselho e a comunidade em geral. 

140.  

141. D. POSIÇÃO 

142.  

143. 1. Como parte de sua responsabilidade como membro da  

144. comunidade, o Conselho irá: Desenvolver o seu papel como  

145. defensor O Conselho busca o envolvimento de membros da  

146. comunidade representativos da amplitude de experiências,  

147. interesses e valores daqueles que buscam um sistema escolar de  

148. alta qualidade para todos os alunos do MCPS. 

149. 1. Em alinhamento com a Política ACA do Conselho, Não  

150. Discriminação, Equidade e Proficiência Cultural, o Conselho  

151. afirma a importância de aplicar uma lente de equidade e  

152. abordagens culturalmente responsivas e antirracistas que  

153. abordem o impacto em todos os alunos de qualquer programa,  

154. prática, decisão ou ação, com foco estratégico em grupos de  

155. alunos marginalizados. 

156.  

157. 2. O Conselho pode buscar o envolvimento da comunidade para  

158. informar seus processos de tomada de decisão e fornecer  

159. oportunidades para ouvir e considerar as preocupações,  

160. comentários e recomendações da comunidade sobre o  

161. desenvolvimento de políticas do Conselho, conforme 
determinado  

162. na Política BFA do Conselho, Definição de Políticas e 
outras  

163. decisões, usando o melhor interesse de dos estudantes como  

164. princípio orientador. Embora o Conselho considere  

165. cuidadosamente as contribuições da comunidade coletadas por  

166. meio de estratégias de engajamento da comunidade, a  

167. responsabilidade final pelas decisões designadas pela 
Diretoria é do Conselho. 

168. b. Envolva os membros da comunidade na construção de um  

169. cultura organizacional de respeito 
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170. a) c. Estabeleça processos projetados para obter input Esta  

171. política funciona em conjunto com a Política do Conselho 
Esta norma funciona em conjunto com a Política ABC do  

172. Conselho, Envolvimento dos Pais e Famílias e a  

173. Política ACA do Conselho, Não Discriminação, Equidade e  

174. Proficiência Cultural. 

175. b) Como uma parte substancial das decisões do Conselho  

176. afeta diretamente os alunos, as atividades de engajamento  

177. público estabelecidas nesta política devem incluir  

178. intencionalmente alunos que reflitam a diversidade do corpo  

179. discente tanto quanto possível. 

180.  

181. b. Buscar colaboração com uma ampla gama de comunidades 
membros  

182. e organizações que refletem a diversidade cidadãos e 
interesses  

183. do condado de Montgomery. 

184.  

185. 3.  O Conselho incentiva o envolvimento iniciado pela 
comunidade  

186. para informar seus processos de tomada de decisão e acolhe  

187. múltiplas e variadas oportunidades para a comunidade 
levantar  

188. suas aspirações, preocupações e análise de questões 
enfrentadas  

189. por MCPS. 

190.  

191. 4. O Conselho, o escritório central e os funcionários das  

192. escolas mostrarão evidências do uso de guias e/ou recursos 
de  

193. planejamento e implementação de envolvimento culturalmente  

194. responsivo no planejamento inicial, implementação e 
avaliação  

195. de todo o envolvimento da comunidade. As metas do 
engajamento  

196. (por exemplo, informar, envolver, consultar ou colaborar) 
devem  
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197. ser claramente declarados e apropriados à tarefa, e os  

198. profissionais do trabalho de engajamento devem estar 
atentos às  

199. questões orientadoras abaixo ao projetar as atividades do 
trabalho: 

200.  

201. a) Participantes (Quem será mais impactado por pelo  

202. engajamento em uma discussão entre uma ampla variedade de  

203. partes interessadas e utilizando oportunidades para dar  

204. opinião esta decisão? Quem precisa estar envolvido para  

205. tomar a decisão mais eficaz?) 

206.  

207. b) Estudantes (Como os estudantes que refletem a  

208. diversidade do MCPS serão incluídos de maneira que se  

209. sintam ouvidos?) 

210.  

211. c) Alcance (Quais são as melhores estratégias para engajar  

212. os participantes?) 

213.  

214. d) Processo (Como o processo de engajamento será organizado  

215. e facilitado para garantir que os participantes possam  

216. participar efetivamente?) 

217.  

218. e) Avaliação (Como sabemos que nossos esforços foram  

219. eficazes?) 

220.  

221. 5. O Conselho, o escritório central e os funcionários das  

222. escolas usarão a Evidência de Equidade para implementar e  

223. avaliar todo o envolvimento da Comunidade. A Evidência de  

224. Equidade inclui perguntas orientadoras, como as seguintes: 

225.  

226. e) a) A quem esta prática ou decisão serve ou  

227. negligencia? 

228.  

229. b) De quem são as vozes dominantes ou ausentes na público e  
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230. funcionários relevantes através de qualquer conversa  

231. apropriada conversa? 

232.  

233. c) Que impactos adversos ou consequências não intencionais  

234. podem resultar desta decisão? 

235.  

236. d) Que passos estão em vigor para a coleta contínua de dados  

237. e a reflexão dos resultados? 

238.  

239. e) As diversas identidades e perspectivas estão  

240. representadas e informam a implementação da  

241. prática/decisão? 

242.  

243. 6. As técnicas de participação podem incluir qualquer  

244. método(s)adequado(s)às metas de participação, como, mas não  

245. limitado ao seguinte: 

246.  

247. a) Métodos de engajamento iniciados pela comunidade,  

248. incluindo depoimentos públicos em reuniões do Conselho,  

249. correspondência com membros do Conselho ou convites a  

250. membros do Conselho ou administradores de MCPS para  

251. participar de reuniões de organizações comunitárias. 

252.  

253. b) Amplo alcance público por meio de pesquisas, captura de  

254. dados de comentários públicos, eventos comunitários,  

255. contato porta a porta ou outros métodos de receber e  

256. analisar a opinião pública em larga escala. 

257.  

258. c) Diálogo em discussões facilitadas em pequenos grupos,  

259. presenciais ou em espaço virtual, onde membros do 
público  

260. podem apresentar temas de interesse, levantar questões 
ou  

261. discutir conteúdo ou questões elaboradas pelos  

262. apresentadores, incluindo – 
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263.  
 

264. (1) Reuniões públicas onde os participantes têm a  

265. oportunidade de participar de discussões facilitadas  

266. em pequenos grupos; 

267.  

268. (2) círculos de estudo, que oferecem treinamento para  

269. líderes e participantes para se envolverem em temas  

270. desafiadores e buscarem pontos em comum; 

271.  

272. (3) grupos focais de participantes, normalmente  

273. selecionados com base em algum interesse ou  

274. experiência comum; 

275.  

276. (4) forças-tarefa ou oficinas, normalmente compostas  

277. por participantes selecionados com base em seus  

278. conhecimentos técnicos para analisar  

279. questões técnicas. 

280.  

281. d) Apresentações ou reuniões de grandes grupos onde os  

282. participantes recebem informações em um fórum público,  

283. prestam depoimentos ou fazem perguntas, ou talvez tenham a  

284. oportunidades para discussões em pequenos grupos  

285. facilitadas. 

286.  
287. Grupos focais 
288. f) (2) Forças-tarefa 
289. (3) Grupos de trabalho 
290. (4) Comunicação tecnologicamente facilitada 
291. (5) Grupos consultivos 
292. (6) Fóruns públicos 
293.  
294. 6. O Conselho está empenhado em fornecer tempo adequado, 
295. apoio financeiro, aprendizado profissional e considera o  
296. pessoal de MCPS para projetar, facilitar e conduzir atividades  
297. de envolvimento da comentários e preocupações sobre o  
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298. engajamento comunidade. 
299.  
300. 7. Antes de sua ação sobre as decisões sobre as quais o  
301. desenvolvimento Conselho solicita o envolvimento da  
302. comunidade, as seguintes informações devem ser incluídas nos  
303. materiais fornecidos para a deliberação do Conselho: 

304.  

305. a) Um resumo das políticas de MCPS atividades de engajamento  

306. da comunidade realizadas, que deve incluir uma descrição dos  

307. participantes, as metas de participação, os resultados da  

308. participação e outras decisões as técnicas usadas para  

309. alcançar os  

310. membros da comunidade. 

311.  

312. b) Um resumo de como os alunos foram engajados ou uma  

313. explicação do motivo pelo qual os alunos não foram  

314. engajados. 

315. c) Um resumo das áreas de foco e/ou preferências  

316. identificadas, mesmo que as recomendações de consenso sejam  

317. não tenham sido obtidas. 

318.  

319. e. Procure envolver os membros de nossa comunidade  

320. diversificada, particularmente organizações que representam  

321. novas ou comunidades tradicionalmente sub-representadas, em  

322. uma parceria de compromisso e produtiva para apoiar o Plano  

323. Estratégico de MCPS 

324.  
325. f. Defender a população estudantil do MCPS e suas  

326. famílias por meio do envolvimento com agências  

327. governamentais estaduais e federais 2. Conforme parte  

328. de sua responsabilidade como membro da comunidade, os  

329. escritórios do sistema escolar irão: a. Integrar  

330. recursos e serviços da comunidade para fortalecer os  

331. programas escolares, práticas familiares e aprendizado  

332. e desenvolvimento do aluno 

333.  
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334. 8. Em relação às decisões do Conselho sobre questões  

335. específicas das comunidades escolares locais, o Conselho 
fará  

336. todos os esforços para verificar e respeitar as 
preferências  

337. dos alunos, famílias e funcionários dessa escola. 

338.  

339. a) O Conselho afirma a primazia do engajamento através  

340. das escolas locais comunicando-se diretamente com 
suas  

341. próprias comunidades. 

342.  

343. b) Procurar e O superintendente de escolas/pessoa  

344. designada é responsável por fornecer apoio e  

345. assistência técnica conforme necessário aos  

346. administradores locais para projetar e implementar  

347. metas de participação robustas e atividades  

348. consistentes com esta política. a participação de  

349. organizações locais, especialmente organizações  

350. representando comunidades novas ou tradicionalmente  

351. sub-representadas, no sistema escolar d. Proporcionar  

352. acesso e oportunidade para amplos segmentos da  

353. comunidade, representando a grande variedade de  

354. interesses dentro da comunidade, para participar  

355. processos de tomada de decisão e. Proporcionar, na  

356. medida do possível, serviços de interpretação e  

357. traduções de informações importantes sobre a escola  

358. programas, serviços, políticas ou problemas do 
sistema  

359. 3.Como parte de sua responsabilidade como membro da  

360. comunidade, cada escola irá: a. Buscar envolvimento 
da  

361. comunidade e oferecer oportunidades para  

362. fortalecer a conexão casa/escola b.  

363. Estabelecer e manter regular e  

364. contínua comunicação bidirecional com as famílias e  
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365. comunidade para fornecer informações e solicitar  

366. feedback sobre o progresso escolar, recursos,  

367. políticas e problemas 

368. c) c. Fornecer, na medida do possível, informações nas  

369. línguas nativas dos membros da  

370. comunidade escolar 

371. d. Acessar serviços comunitários para apoiar e promover  

372. desempenho acadêmico e desenvolvimento positivo para  

373. todos os alunos 

374. e. Participar ativa e responsavelmente na vida e tecido  

375. social da comunidade local 

376.  

377. E. RESULTADO DESEJADO 

378.  

379. Existência de uma comunidade ativamente engajada que 
reflete  

380. todos os moradores. O sistema Os alunos se beneficiarão da  

381. contribuição comunidade diversificada de habilidades,  

382. conhecimentos, ideias, experiências da comunidade  

383. diversificada e tempo para apoiar o sucesso da educação  

384. equitativa e o bem-estar de todos os alunos em parceria com 
o MCPS. As partes interessadas da comunidade estarão bem- 

385. informadas e compreenderão os problemas, oportunidades,  

386. alternativas e soluções potenciais que moldam a tomada de  

387. decisões do Conselho; e as partes interessadas da 
comunidade  

388. terão múltiplas e variadas oportunidades para que suas  

389. aspirações, preocupações e análises sejam ouvidas. 

390.  

391. F. ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

392.  

393. 1. 1.O superintendente das escolas irá avaliar o status do  

394. envolvimento da comunidade, revisar políticas-- 

395.  

396. a) criar e procedimentos, revisar os regulamentos  
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397. necessários manter um comitê de todos os gabinetes  

398. responsável por desenvolver e procedimentos para  

399. apoiar esta política, atualizar guias e/ou recursos  

400. de envolvimento e fazer relatórios periódicos para o  

401. Conselho sobre a situação da comunidade envolvimento  

402. implementação da comunidade culturalmente  

403. responsivos, e 

404.  

405. b) fornecer treinamento para funcionários em todos os  

406. níveis sobre como implementar estratégias inclusivas,  

407. culturalmente responsivas e antirracistas para o 
envolvimento da comunidade. 

408.  

409. 2.  O Conselho buscará consulta sobre o sistema escolar,  

410. envolvimento ou colaboração da comunidade, conforme  

411. apropriado, nas decisões do Conselho relacionadas a  

412. políticas, incluindo currículo, instalações e  

413. questões de financiamento de amplo espectro de  

414. nossa comunidade cultural e linguisticamente 
diversificada. 

415.  

416. 3.  Além disso, o Conselho procurará estratégias  

417. apropriadas para informar os participantes do 
engajamento sobre como a contribuição da comunidade  

418. foi considerada e/ou usada na tomada de decisões  

419. resultante de seu engajamento. 

420.  

421. G. REVISÃO E RELATÓRIO 

422.  

423. Esta política será revisada de acordo com o processo de  

424. revisão de políticas do Conselho. 

425.  

426.  

427. Fontes Relacionadas: Associação Internacional para a  

428. Participação Pública Espectro da  
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429. Participação Pública; Evidências de  

430. Equidade das Escolas Públicas do  

431. Condado de Montgomery; Ferramenta de  

432. envolvimento e implementação da  

433. comunidade culturalmente responsiva de 
MCPS 

434. Histórico da Política: Adotada pela Resolução nº 287--74, 28  

435. de maio de 1974; alterada pela  

436. Resolução nº 268--76, de 11 de maio de  

437. 1976; alterada pela Resolução nº 346- 

438. 06, de 18 de julho de 2006; alterada  

439. pela Resolução nº 327-43813, de 13 de  

440. junho de 2013; alterados. 

 


