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12 
Preparando-se para o Êxito Após a Escola 

Secundária e na Universidade 
                          LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OS PAIS E FAMÍLIA 
                                Ajude seu filho(a) a alcançar as metas acadêmicas! 
 
 

PREPARAR um plano para depois da escola secundária 
❑ Ajude seu filho a listar as três profissões que o interessam. 
❑ Participe da Feira Universitária e Vocacional Anual do Distrito Escolar do 
     Condado de Palm Beach. 
❑ Reveja as opções de universidades e ajude seu filho a identificar critérios 
     de seleção, assim como os custos de cada opção. 
❑ Reduza a lista das opções de possíveis universidades para as cinco 
     que mais interessam a seu filho e anote os prazos de inscrições. 
❑ Reveja as opções para após a escola secundária, tais como oportunidades 
     de estágio credenciado oferecidas por meio da Secretaria de Educação da 
     Flórida e a Secretaria de Trabalho da Flórida. 

 

ENFATIZAR a importância de permanecer no caminho para se formar 
❑ Faça seu filho revisar o histórico escolar com o orientador da escola para determinar as últimas 
     matérias necessárias para formatura e aceitação nas universidades, ou escolhas profissionais de sua 
     preferência. 

 

AJUDAR seu filho a se comportar melhor on-line 
❑ Crie um e-mail profissional. 
❑ Examine e faça ajustes na configuração de privacidade das contas de mídia social. 
 

PESQUISAR maneiras de pagar pela educação pós-secundária 
❑ Pesquise 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. 
❑ Informe-se sobre qual a documentação necessária e deixe tudo 
     pronto para quando for solicitar auxílio financeiro federal. 

 

INCREVER-SE para o ACT ou SAT 
❑ Faça seu filho se inscrever para o ACT ou SAT, caso não tenha 
     feito ainda ou queira fazer novamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 A Educação Pós-Secundária 

       é Acessível!

❑ Prepare o seu filho usando os testes de preparação gratuitos disponíveis on-line por meio da 
     Academia Khan. 
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          Garantindo o Acesso e o Êxito Universitário 
 

                     Preparando-se para o Êxito Após a Escola  
                               Secundária e na Universidade 
                                  LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OS PAIS E FAMÍLIA 

Ajude seu filho(a) a alcançar as metas acadêmicas! 
PROCURAR por situações que sejam específicas para seu filho 

 

❑ Está interessado nas artes, no exército ou esportes universitários? Esteja ciente dos prazos e 
     exigências especiais desses programas. 
❑ Indocumentado? Verifique a elegibilidade para pagar a matrícula como residente do estado nas 
     universidades públicas, assim como receber auxílio financeiro. 
❑ Filho homem? Os rapazes devem se registrar no Serviço Seletivo dentro de 30 dias da data do 
     aniversário de 18 anos. Caso não façam o registro, não se qualificarão para receber auxílio financeiro 
     federal para custear a universidade. 

 

❑ Está em adoção temporária, não tem onde morar, é pai ou mãe adolescente e/ou tem uma 
     deficiência? Converse com um mentor, um adulto de confiança ou um representante 
     universitário para se informar sobre recursos específicos e serviços de apoio para seu filho. 

 

AJUDAR seu filho a se preparar para as inscrições em universidades e estar pronto para 
seguir uma carreira  

❑ Diga para seu filho documentar as conquistas dele e preparar um currículo. 
❑ Incentive-o a escrever redações para as faculdades e bolsas de estudo. 
❑ Ajude seu filho a reduzir as escolhas universitárias e frequentar feiras universitárias e vocacionais. 

❑ Conclua a inscrição para a FAFSA (Solicitação Gratuita de Auxílio Financeiro). Participe de um 
      workshop, caso necessite de ajuda. 

 

❑ Ajude seu filho a determinar para quem pedirá cartas de recomendação, permitindo que tenham 
     bastante tempo para escrever as cartas. 

 
❑ Faça com que seu filho se inscreva e se submeta ou faça novamente o SAT ou ACT, caso seja 
     necessário melhorar as pontuações de qualificação. 

 

Ajudar seu filho a ESTAR PRONTO 
 

❑ Finalize a lista das instituições pós-secundárias para as quais seu filho se inscreverá e não 
     esqueça de adicioná-las à inscrição da FAFSA. Entre três e cinco é um bom número. 
❑ Caso não tenha feito ainda, visite as instituições pós-secundárias para as quais o seu filho está se 
      inscrevendo. 

❑ Verifique os prazos de inscrição e reúna todas as informações necessárias para se inscrever em 
     universidades, bolsas de estudo e FAFSA. 

 

❑ Certifique-se de que o histórico da escola secundária do seu filho, resultados do SAT 
     ou ACT, cartas de recomendação e outros materiais suplementares sejam enviados 
     para as universidades. 

 
❑ Diga para seu filho verificar o e-mail regularmente, este será o principal meio de comunicação 
     entre as universidades e os inscritos! 

                                                                              Adaptado do “Oregon Goes To College” 
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