
 

 
 
 
 
 
 

Conselho Consultivo de Pais 
para Educação Especial  

de Watertown, MA 
 

Visite nosso site: 

SEPAC WATERTOWN 
sepac.watertown@gmail.com 



 

O QUE É UM SEPAC?                 SOBRE NÓS 
Um SEPAC é um grupo orientado pelos pais a nível distrital 
que fornece contribuições ao comitê escolar e outros 
líderes distritais sobre os atuais êxitos e dificuldades 
distritais na educação especial e serviços relacionados. 

 
Também fornecemos às famílias e membros da comunidade 
de Watertown o seguinte: 
• informações sobre os direitos básicos das famílias 

em relação à educação especial 
• informações de contato para os administradores de 

educação especial de nossa escola em Watertown 
• um espaço para discutir preocupações sobre 

educação especial e fazer perguntas 
• fornecer recursos locais e estaduais 
• comunidade e apoio 

 
A lei de educação especial de Massachusetts, Capítulo 71B2 
da Lei Geral de Massachusetts, exige que o distrito escolar 
público estabeleça um PAC (Conselho Consultivo de Pais) e 
atribua tanto uma função consultiva quanto participativa ao 
PAC. 

“O comitê escolar de qualquer cidade, povoado ou distrito 
escolar deve estabelecer um conselho consultivo de pais para 
educação especial. A filiação deve ser oferecida a todos os 
pais de crianças com deficiências e a outras partes 
interessadas. As obrigações do conselho consultivo de pais 
devem incluir, mas não se limitar a: aconselhar o comitê 
escolar sobre assuntos relacionados à educação e segurança 
de alunos com deficiência; reunir-se regularmente com 
funcionários da escola para participar do planejamento, 
desenvolvimento e avaliação dos programas de educação 
especial do comitê escolar.” 

O SEPAC Watertown é administrado por pais voluntários que 
tenham sido todos nomeados e eleitos pelos pais e inclui todas 
as partes interessadas em nossa comunidade. Nossas reuniões 
são livres e abertas ao público. 

 
Para saber mais sobre o SEPAC Watertown, incluindo uma lista 
de nossos funcionários atuais, por favor, visite nosso site listado 
abaixo. 

 
 
 
 
 

NOSSA MISSÃO 
Incentivar a comunicação honesta e eficaz, a compreensão 
e o respeito mútuo em uma parceria de apoio, incluindo 
todos os alunos, cuidadores, educadores e a comunidade 
como um todo em um esforço para garantir a prestação de 
serviços e apoios adequados aos alunos com deficiências e 
necessidades especiais de cuidados com a saúde. 
Trabalhamos diretamente com os administradores distritais 
para tratar os desafios a nível de sistema, facilitar a 
comunicação entre a família e o distrito e fornecer 
treinamento e recursos às famílias. 

SITE 
https://sites.google.com/watertown.k12.ma.us/ 

watertown-sepac/home 


