
Lutando por uma Voz na Educação

Portland EmpoweredPortland Empowered promove a voz de estudantes e  promove a voz de estudantes e 
pais com foco específico no engajamento daqueles pais com foco específico no engajamento daqueles 
que têm sido historicamente pouco representados. que têm sido historicamente pouco representados. 
Nós reduzimos obstáculos e criamos oportunidades Nós reduzimos obstáculos e criamos oportunidades 
para líderes emergentes, jovens e adultos, com o para líderes emergentes, jovens e adultos, com o 
objetivo de que os jovens em escolas públicas de objetivo de que os jovens em escolas públicas de 
Portland tenham êxito na escola e no futuro.Portland tenham êxito na escola e no futuro.
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são pais, alunos, professores, administradores, e são pais, alunos, professores, administradores, e 
membros da comunidade que se organizam para membros da comunidade que se organizam para 
garantir que a voz dos pais seja autenticamente garantir que a voz dos pais seja autenticamente 
incorporada no processo de tomada de decisões nas incorporada no processo de tomada de decisões nas 
escolas de Portland. ‘Os parceiros de engajamento de escolas de Portland. ‘Os parceiros de engajamento de 
pais’ amplificam as vozes daqueles que muito pais’ amplificam as vozes daqueles que muito 
frequentemente são deixados de fora da tomada de frequentemente são deixados de fora da tomada de 
decisões na educação — incluindo imigrantes e famílias decisões na educação — incluindo imigrantes e famílias 
de baixa renda. Organizadores dos ‘parceiros de de baixa renda. Organizadores dos ‘parceiros de 
engajamento de pais’ buscam garantir que um amplo engajamento de pais’ buscam garantir que um amplo 
grupo de pais seja capacitado a compartilhar seus grupo de pais seja capacitado a compartilhar seus 
sonhos para a educação e que faça parte de uma sonhos para a educação e que faça parte de uma 
mudança duradoura, centrada nos estudantes.mudança duradoura, centrada nos estudantes.

são jovens das três escolas secundárias de Portland são jovens das três escolas secundárias de Portland 
que se organizam dentro de suas escolas e por todo o que se organizam dentro de suas escolas e por todo o 
distrito para construir juntos o futuro do ensino distrito para construir juntos o futuro do ensino 
secundário em Portland. ‘Parceiros de engajamento de secundário em Portland. ‘Parceiros de engajamento de 
jovens’ são líderes emergentes que representam jovens’ são líderes emergentes que representam 
várias origens e experiências educacionais. ‘Parceiros várias origens e experiências educacionais. ‘Parceiros 
de engajamento de jovens’ identificam e lutam por de engajamento de jovens’ identificam e lutam por 
mudanças que ajudarão as escolas de Portland a se mudanças que ajudarão as escolas de Portland a se 
tornar mais centradas nos estudantes. tornar mais centradas nos estudantes. Portland Portland 
EmpoweredEmpowered apoia ‘parceiros de engajamento de  apoia ‘parceiros de engajamento de 
jovens’ na obtenção de importantes capacidades de jovens’ na obtenção de importantes capacidades de 
liderança, empoderando jovens a tomar decisões e liderança, empoderando jovens a tomar decisões e 
planejar o próprio futuro.planejar o próprio futuro.
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