12ª Série

Preparando-se para o sucesso
acadêmico e Pós-secundário
Lista de Verificação dos
Formas
importantes
que
Pais
você pode

Se seu filho tem um sonho de ir para a universidade, os senhores podem tornar
esse sonho em realidade. Se não têm certeza de como fazer isso, use estas listas
de verificação para ajudar seu filho a permanecer no caminho para atingir suas
metas acadêmicas

apoie seu filho

Prepare um plano para depois da high school

Setembro

( ) Ajude seu filho a criar uma lista com três profissões nas quais ele está
interessado.
( ) Avalie as opções universitárias e os critérios mais importantes, assim como
os custos de cada universidade.
( ) Reduza a lista de universidades para as cinco que mais lhe interessa e seus
prazos finais para inscrição.

Enfatize a importância de permanecer no caminho certo
( ) Peça para seu filho revisar o histórico escolar com o orientador educacional e
determinar as matérias certas que ele deve cursar visando a inscrição na
universidade.

Ajude-os a melhorar o comportamento on-line
( ) Ajude seu filho a criar um endereço eletrônico profissional.
( ) Se necessário, examine e ajuste as configurações de privacidade nas contas
de mídia social.

Pesquise maneiras de pagar pela universidade

Envolva-se com o seu
estudante sobre sua
Progresso acadêmico!

( ) Pesquise sobre auxílio financeiro e bolsas de estudo e faça uma lista dos prazos
de inscrição.
( ) Crie uma Identificação de Auxílio Federal para o Aluno (FSA), pois assim estará
pronto para se inscrever na FAFSA quando as inscrições abrirem em 1º de
outubro.
( ) Descubra quais são as documentações financeiras que precisará e as prepare
para solicitação de auxílio financeiro federal.

Inscreva-se para o ACT ou SAT
( ) Caso seu filho não tenha feito o ACT ou SAT ou queira fazer novamente,
peça-lhe para se inscrever.
( ) Prepare seu filho para fazer o ACT ou SAT com os testes preparatórios
disponíveis on-line.

Procure por situações que são específicas para seu filho
( ) Se seu filho está interessado em participar das artes, exército ou esportes na
universidade, esteja ciente dos prazos e exigências especiais destes programas.
( ) Se seu filho for indocumentado, verifique se ele se qualifica para pagar a
matrícula nas faculdades e universidades públicas com o valor de residente,
assim como para receber auxílio financeiro estadual.
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Procure por situações que são específicas para seu filho (continuação)
( ) Se seu filho é do sexo masculino, ele deve se registrar no Serviço Seletivo
dentro de 30 dias (antes ou depois) do aniversário de 18 anos. Se ele não se
registrar, não se qualificará para receber auxílio financeiro federal para pagar
a universidade.
( ) Se seu filho tem outras circunstâncias especiais, tais como: estar em adoção
temporária, não ter onde morar (homeless) ser um pai ou mãe adolescente
e/ou ter uma deficiência, converse com um adulto de confiança ou um
representante da universidade para investigar recursos e serviços de apoio
específicos para sua situação.

Ajude seu filho a se preparar para as inscrições de universidades
( ) Peça ao seu filho para documentar as conquistas dele e redigir um modelo
de currículo.
( ) Incentive-o a praticar redações para as universidades e bolsas de estudo.
( ) Ajude-o a reduzir as listas de universidades, frequentar exposições de
universidades e encontrar opiniões de alunos sobre as universidades on-line.

Outubro

( ) Preencha e conclua a FAFSA (Solicitação Gratuita de Auxílio Financeiro) e se
necessitar de ajuda, participe de um workshop.
( ) Ajude seu filho a determinar a quem ele vai solicitar cartas de recomendação
e lhes forneça bastante tempo para escrevê-las.
( ) Peça para seu filho fazer ou refazer o SAT ou ACT.

Ajude o seu filho a ESTAR PRONTO
( ) Conclua a lista de universidades e não esqueça de adicioná-las à inscrição da
FAFSA. Um bom número seria entre 3 a 5.
( ) Continue a visitar universidades e frequentar exposições.
( ) Caso não tenha feito ainda, verifique os prazos e junte todas as informações
necessárias para se inscrever em universidades, bolsas de estudo e FAFSA.
( ) Faça com que seu filho se INSCREVA!
( ) Acompanhe. Certifique-se de que o histórico escolar da escola secundária
(high school), pontuação do SAT ou ACT, cartas de recomendação e outros
materiais suplementares de seu filho sejam enviados para as universidades.
( ) Verifique o seu e-mail regularmente. Esta será a principal forma das
universidades entrarem em contato com os senhores!

Novembro

Notas:
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