ARE YOU INTERESTED IN HAVING PORTUGUESE DUAL LANGUAGE IMMERSION IN YOUR
SCHOOL DISTRICT?
The state is willing to start Portuguese dual language immersion schools, but the schools and districts
must want the program, based on parent request and support. Right now, there are parents around the
state who are pushing to start a program, but they need your help!
Here is how you can help start a Portuguese program near you:
1. MOST IMPORTANTLY, email your school district’s superintendent, assistant superintendents,
and school board members. The names and email addresses of these people are available
online on all school district websites. Here is a sample email that you can modify and expand
upon:
Dear Superintendent and Members of the ________ School District Board of Education:
My name is _____________ and my child _______________ will be attending ________ Elementary
School starting in _____________. We need to be doing everything possible to increase the number
of language immersion opportunities for our children. I would like to add my voice of support to
those requesting that the district designate a school for Portuguese dual language immersion
program starting in the fall of 2018.
Sincerely,
________________ ***
2.

Contact your neighbors, friends on Facebook, Brazilian friends, and everyone you know and ask
them to send an email. Start a petition and have everyone sign the petition asking for a
Portuguese program. Create a website like the one at www.wewantportuguese.org or start a
Facebook group of parents. Present your petition or website to the superintendents and school
board members.

3.

Contact the district’s Dual Language Immersion or World Language specialist to ask for their
help.

4.

Contact the principal at your local school and ask him or her to consider starting Portuguese
dual language immersion. Approach principals from neighboring schools in your district and ask
them.

5.

Present your request for Portuguese at a school board meeting. Contact your district and ask
them how you can get on the school board meeting agenda.

6.

BE PERSISTANT and DON’T GIVE UP! Parents have a lot of power and influence!
Follow up periodically by writing emails and calling the district. Invite everyone you can to help
you!

VOCÊ ESTÁ INTERESSADO EM TER O PROGRAMA DE IMERSÃO EM PORTUGUÊS EM SEU
DISTRITO?
O estado de Utah está disposto a começar programas de imersão dupla em português em qualquer
lugar, mas as escolas e os distritos precisam querer o programa, que somente poderá acontecer com
base no apoio e pedido dos pais. Já temos pais que estão se mobilizando para iniciar novos programas,
mas eles precisam de sua ajuda! Abaixo você encontrará o passo a passo de como você pode ajudar a
começar um programa de imersão em português perto de você:
1. O MAIS IMPORTANTE: Envie e-mails para o superintendente do seu distrito escolar, para os
superintendentes assistentes e os membros do School Board. Os nomes e endereços de email dessas pessoas estão disponíveis online nos websites dos distritos escolares. Aqui está um
modelo de e-mail no qual você pode se basear para escrever e enviar o seu:
Dear Superintendent and Members of the ________ School District Board of Education:
My name is _____________ and my child _______________ will be attending ________
Elementary School starting in _____________. We need to be doing everything possible to
increase the number of language immersion opportunities for our children. I would like to add
my voice of support to those requesting that the district designate a school for Portuguese dual
language immersion program starting in the fall of 2018.
Sincerely, ________________ ***
2.

Entre em contato com seus vizinhos, amigos no Facebook, amigos brasileiros e todo o mundo
que você conhece e peça para que eles também mandem um e-mail. Inicie uma petição e peça
que todos a assinem, solicitando um programa de imersão dupla em português. Crie um website
como este, www.wewantportuguese.org, ou forme um grupo de pais no Facebook. Apresente
sua petição ou o website ao superintendente e aos membros do school board.

3.

Entre em contato com o especialista em Dual Language Immersion ou o especialista em World
Languages do seu distrito escolar, conte a ele/a sobre seus esforços e peça a sua ajuda.

4.

Entre em contato com o diretor da sua escola local e peça que ele considere iniciar, nesta
escola, um programa de imersão em português. Contate também os diretores das escolas
vizinhas em seu distrito e peça que eles também considerem iniciar o programa em suas
escolas.

5.

Agende um horário durante uma reunião do school board para apresentar seu pedido de
imersão em português. Entre em contato com seu distrito e pergunte como você deve fazer
para agendar uma participação na reunião do school board.

6.

SEJA PERSISTENTE e NÃO DESISTA! Os pais têm muito poder e influência!
Acompanhe seu pedido periodicamente escrevendo e telefonando para o distrito. Convide o
maior número de pessoas possível para ajudá-lo nesta ação.

