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BOAS-VINDAS
Queridas famílias e alunos
Sejam bem-vindos todos que se juntam à nossa comunidade neste novo semestre!
A Associação Brasileira de Cultura e Educação (ABRACE) é uma organização sem fins lucrativos
que nasceu a partir do esforço de um grupo de brasileiros nos Estados Unidos que queriam passar
sua língua e cultura aos seus filhos para que eles mantivessem seus laços com o Brasil mesmo
morando longe. Era o sonho desses pais e mães que suas crianças valorizassem sua identidade
multicultural e se tornassem cidadãos do mundo. É nesse espírito de inclusão que acolhemos
todos vocês e pedimos seu envolvimento para que a ABRACE continue sendo uma história de
sucesso.
O sábado na ABRACE é para muitas das nossas famílias o único momento de praticar o
português em suas vidas e, por isso, convidamos vocês a aceitarem o desafio de falar somente
em português dentro da McLean High School. Vamos fazer da ABRACE um local onde todos
têm orgulho de falar português, valorizando os diferentes regionalismos e sotaques - mesmo
os sotaques americano, espanhol, russo e outros que adoramos ouvir pelos corredores e que
enriquecem a nossa comunidade!
Neste documento, apresentamos aos pais, mães e responsáveis por alunos informações básicas
sobre a ABRACE, seu funcionamento e oportunidades de se envolver dentro e fora de sala de aula:
Logística e presença

Maneiras de se engajar e ajudar

Lanche e material escolar

Como se manter informado

Atividades e espaços comunitários
Um forte abraço,

Clélia Maury
Diretora Executiva

Claudia Costa
Diretora Escolar

abrace.diretoriaexecutiva@gmail.com

abrace.diretoriaescolar@gmail.com

MISSÃO E VISÃO
Missão: Preservar e promover ações de educação e a integração cultural e social da comunidade
brasileira, para fortalecer sua identidade e efetiva atuação nos Estados Unidos.
Visão: Ser reconhecida como uma organização que, através da participação e do envolvimento de
pais e mães, professores e crianças, inspira a comunidade a abraçar sua identidade brasileira e a
utilizar esse patrimônio de forma ativa nas suas vidas.

LOGÍSTICA E PRESENÇA
Semestre: 01/02 a 06/06 de 2020 (com 13/06 reservado para eventual reposição);
Horário das aulas: Turmas regulares 10h às 12h, Turma Curumins 10h30 às 11h30;
O calendário completo está no final deste documento e no website (www.abracebrasil.org);
Entrada pela porta 12 no estacionamento lateral da McLean High School;
Pais e mães devem levar e buscar seus filhos diretamente em sala de aula (veja lista abaixo);
É
 de suma importância chegar 5 a 10 minutos antes das 10h pois as aulas começam
pontualmente;
É de suma importância buscar seus filhos pontualmente ao meio-dia em sala de aula, pois as
salas e a escola são trancadas meia hora após o término da aula;
Havendo qualquer mudança dessa rotina, só deixaremos seus filhos saírem das salas mediante autorização por escrito ao professor, indicando o nome do adulto que estará buscando a
criança, e o grau de parentesco ou afinidade;
Avise o professor se o aluno irá faltar. Lembramos que emitimos certificados no final do semestre para alunos presentes em ao menos 60% das aulas;
Seguimos o mandato do Fairfax County Public Schools com relação a fechamento de escolas
devido a mau tempo e comunicamos via email e Facebook (@ABRACEBrasilOrg);
Somos uma associação comunitária e, como tal, pedimos às famílias de alunos que voluntariem seu tempo junto à ABRACE e que participem dos nossos eventos para criar um senso de
comunidade, reforçar o aprendizado em sala de aula e aprender uns com os outros.
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CALENDÁRIO
Fevereiro: 1, 8, 15, 22, 29

Maio: 2, 9, 16, 23, 30

Marco: 7, 14, 21 e 28

Junho: 6 (aula e confraternização de fim de
ano)

Abril: 4, 18, 25

11/04 – Fechado para feriado de Páscoa (Spring Break para escolas de Fairfax County)
14/03 – dia de SAT na escola (aulas acontecem no andar de cima)
02/05 – dia de SAT na escola (aulas acontecem no andar de cima)
06/06 – dia de SAT na escola (aulas acontecem no andar de cima)
13/06 – reservado para eventual reposição
As aulas são no andar de cima da escola em virtude da realização do teste SAT para
alunos da McLean High School nessas datas.

LANCHE E MATERIAL ESCOLAR
Há uma pausa de 10 minutos para lanche;
Fica a critério dos pais o envio de lanche. O lanche deve ser simples e saudável para
ser consumido neste curto intervalo;
A
 TENÇÃO: evitem doces e sementes oleaginosas, como amendoim, nozes e
castanhas devido a alergias.
Recomendamos que alunos acima de 6 anos tragam caderno, lápis e borracha ou
sigam a solicitação específica de cada professora;
 ão é preciso comprar material escolar, porém a ABRACE gasta cerca de US$300 na
N
compra um kit de produtos essenciais para atividades em sala de aula que é entregue a cada professor, como lenços de papel, álcool gel, toalha para o lanche, etc.
Uma pequena doação de US$5 por aluno para ajudar a compensar estes gastos é
bem-vinda.

ATIVIDADES E ESPAÇOS COMUNITÁRIOS
A sala de convivência está à disposição dos familiares de alunos, onde podem conversar, trabalhar, brincar e participar de eventuais palestras. Infelizmente, a McLean
High School proíbe o consumo de alimentos dentro das salas de aula (norma da
escola), mas é permitido (e encorajado) tocar música, jogar jogos e outras atividades
com nível de ruído moderado que promovam a integração da comunidade;
A Biblioteca Viva, com acervo de cerca de 1.500 livros infantojuvenis em português,
está à disposição de pais e alunos na sala de convivência, geralmente, uma vez por
mês. Para se cadastrar, venha pessoalmente naos sábados. Faça uso deste recurso!
Ler em português é crucial para aprender o idioma, além de propiciar um momento
de afeto entre pais e filhos;
O Encontro dos Pequenos acontece uma vez por mês com contação de histórias em
português e cantigas de roda brasileiras para crianças de 0 a 2 anos. É grátis, divertido
e aberto a todos.

MANEIRAS DE SE ENGAJAR E AJUDAR
O motor de crescimento e o coração da ABRACE sempre foram a comunidade, especialmente
os pais e mães dos nossos alunos. Nós trabalhamos pela valorização da identidade e da
herança cultural de famílias brasileiras na região de Washington, DC e queremos ser acessíveis
ao maior número possível de pessoas. Por isso, o valor da mensalidade é menor do que o
custo real do programa. O resto dos recursos necessários para cobrir os gastos operacionais
vem de contribuições financeiras, que podem ser dedutíveis do imposto de renda nos EUA.
Veja abaixo as várias formas de participar ativamente da nossa comunidade. Nós precisamos
do seu tempo, apoio e ideias. Abraços e sorrisos também são bem-vindos!
Não viu nada interessante? Tem outras ideias? Entre em contato e nos diga como você gostaria
de contribuir: abracebrasil@gmail.com
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LISTA PARA PAIS E MÃES - como VOCÊ pode se envolver?
DOE
� F aça uma doação via PayPal
(abracebrasil@gmail.com)

�D
 oe US$5 por aluno para ajudar no kit
de material escolar de cada turma.

�O
 rganize sua própria atividade beneficente e doe os fundos arrecadados
para a ABRACE;

� É seu aniversário? Peça doações em
vez de presente pelo Facebook ou
Evite

COMPRE
�C
 ompre itens
Amazon.

da nossa wish list da

�C
 ompre na Amazon Smile através

deste link e um percentual será repassado para a ABRACE;

�C
 ompre na Cause Network e até 10%

do valor será repassado como doação
para a ABRACE.

DÊ UMA MÃOZINHA
� S eja representante da turma dos seus
filhos para ajudar a professora na
comunicação com outros pais e em
eventuais atividades em sala de aula;

DIVULGUE

� S eja voluntário nos nossos eventos

(a festa de 15 anos da ABRACE vem aí!);

�N
 os apresente a empresários locais

para doações de produtos e patrocínio de eventos.

� S iga @abracebrasil no Instagram
� S iga @ABRACEBrasil.org no Facebook
e compartilhe nossos posts.

SAIBA MAIS
� Leia os boletins eletrônicos ABRACE Informa com notícias de rotina. Este é o principal

veículo de comunicação da diretoria com os pais. É enviado cada 1 ou 2 duas semanas
por email (por favor, verifique sua caixa de Promoções ou Spam);

� Leia o email semanal da professora com informações específicas sobre a turma do(a)
seu(sua) filho(a);

� Faça parte do grupo Pais e Mães de Alunos da ABRACE no Facebook
� Siga @abracebrasil no Instagram e @ABRACEBrasil.org no Facebook e compartilhe
nossos posts.

