Escola Fundamental Edwin Forrest
Acordo entre Pais e Escola
Ano Letivo: 2020-2021
Data de revisão: 27 de abril de 2020
Prezados pais ou responsáveis,
DESENVOLVIDO EM CONJUNTO
A Escola Fundamental Edwin Forrest, e os pais dos alunos participantes em atividades, serviços
e programas custeados pelo Título I, Parte A, da Lei de Educação Básica e Secundária (ESEA)
concordam que esse acordo demonstra como os pais, todos os funcionários da escola e os alunos
irão dividir as responsabilidades para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos, e as
maneiras em que a escola e os pais irão construir e desenvolver uma parceria que irá ajudar os
alunos a alcançar os altos padrões do estado.
Este acordo entre pais e alunos entrará em efeito durante o ano letivo de 2020-2021.
Na Reunião de Opiniões Primavera do Título I, pedimos aos pais para que compartilhassem suas
sugestões e opiniões, através de um Formulário do Google (Google Form). 61 pais responderam de 22 a
27 de abril de 2020. Esse formulário deu aos pais a oportunidade de revisar e fazer alterações na
Política de Envolvimento de Pais e no Acordo entre Pais e Alunos da escola. A Política de Envolvimento
de Pais e o Acordo também serão postados no site da escola para que os pais possam ler quando
desejarem. Sugestões serão incluidas no plano atualizado. O Conselho da Escola (SAC) irá se reunir
para aprovar os documentos finais.

Para entender como o trabalho em parceria pode beneficiar seu filho(a), primeiramente é
necessário entender os objetivos da escola e do distrito escolar quanto ao desempenho
escolar dos alunos.
OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DO DISTRITO ESCOLAR DE FILADÉLFIA
1.
2.
3.
4.

100% dos alunos irão se formar, preparados para a faculdade e carreira profissional
100% dos alunos de 8 anos de idade estarão aptos a ler de acordo com seu nível escolar
100% das escolas terão professores e diretores exemplares
O Distrito Escolar de Filadélfia terá 100% da verba necessária para que tenhamos ótimas
escolas e nenhum déficit.

OBJETIVOS da Escola Fundamental Edwin Forrest:
1. 100% dos alunos irão frequentar as aulas regularmente.
2. 100% dos alunos irão aumentar seus níveis de leitura e matemática.

Translation and Interpretation Center (7/2020)

Forrest FY20-21 - Parent Compact (Portuguese)

3. 100% dos alunos irão seguir o Código de Conduta do distrito escolar e agir
de maneira apropriada o tempo todo.
Para ajudar seu filho(a) a alcançar os objetivos do distrito e da escola, a escola, você e
seu filho irão trabalhar juntos:
RESPONSABILIDADES DA ESCOLA / PROFESSOR:
A Escola Fundamental Edwin Forrest irá:
1. Fornecer instruções e um currículo de alta qualidade em um ambiente de aprendizado de apoio e
eficácia que permite que os alunos participantes alcancem os padrões acadêmicos do estado. Esse ano
na Forrest, nós continuaremos a trabalhar com os programas de matemática e de leitura Pearson. Estes
programas estão alinhados com os Padrões Acadêmicos Fundamentais. A ReadyGen é uma
ferramenta de ensino de leitura e escrita bem balanceada para todos os alunos. As lições na sala de
aula são focadas na leitura, escrita, fala e escuta. Esse programa garante o sucesso de cada aluno.
EnVision Math ensina os Padrões Acadêmicos Fundamentais de matemática e exercícios de
matemática para ajudar os alunos a terem mais facilidade na resolução de problemas matemáticos.
2. Realizar reuniões entre pais e professores nas quais esse acordo será discutido, já que o mesmo é
relacionado ao sucesso individual do aluno. Mais especificamente, essas reuniões serão realizadas nos
dias: 18 a 20 de novembro de 2020, 3 a 5 de fevereiro de 2021 e 14 a 16 de abril de 2021.
3. Fornecer relatórios frequentes sobre o progresso dos seus filhos. Boletins interinos serão enviados
para casa nas seguintes datas: 6 a 8 de outubro, 15 a 17 de dezembro, 2 a 4 de março e 4 a 6 de maio.
Os pais também terão acesso ao Portal dos Pais. Conceder acesso para revisar as avaliações, após as
notas forem dadas, para ver o progresso da criança.
4. Conceder aos pais um contato apropriado com os funcionários. Nossos funcionários estarão
disponíveis antes da aula, depois da aula, e durante os períodos de planejamento. Os funcionários
também podem ligar para casa e mandar e-mails para os pais. Muitos professores utilizam o
aplicativo Class Dojo, para manter os pais envolvidos no aprendizado dos filhos e criar uma
comunidade dentro da turma. Também podemos utilizar dos serviços da Pacific Intérpretes para nos
comunicar com os pais, em sua língua de preferência.
5. Fornecer aos pais a oportunidade de serem voluntários e participarem na aula dos filhos.
Incentivamos os pais da Edwin Forrest a se envolver de maneira ativa no processo de educação de
seus filhos. Incentivamos pais a se voluntariar para participar em passeios da escola e outras
atividades durante o ano.
6. Assegurar a privacidade de conversas confidenciais entre pais e funcionários da escola
7. Fornecer supervisão adequada antes e depois da aula, para ajudar a prevenir bullying durante a
chegada e a saída.

RESPONSABILIDADES DOS PAIS:
Nós, enquanto pais, iremos apoiar o aprendizado dos nossos filhos das seguintes
maneiras:
•
●

Mandando as crianças para escola todos os dias.
Certificando-nos de que o dever de casa está feito por completo.
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●
●
●
●
●

●
●

Monitorando quanto tempo nossos filhos ficam em frente das telas.
Sendo voluntários na turma dos nossos filhos.
Participando, conforme apropriado, nas decisões relacionadas à educação dos nossos
filhos.
Promovendo o uso positivo do tempo dos nossos filhos fora do horário de aula.
Mantendo-nos informados sobre a educação dos nossos filho e nos comunicando com a
escola de maneira imediata, lendo os bilhetes da escola ou do distrito escolar, tanto os
recebidos através dos nossos filhos, quanto os recebidos pelo correio, e respondê-los,
quando apropriado.
Servindo, dentro do possível, nos grupos de conselhos de regulamentos, como o
Conselho da Escola.
Manter abertas as vias de comunicação entre casa e escola.

RESPONSABILIDADES DO ALUNO:
Nós, enquanto alunos, iremos dividir a responsabilidade de aperfeiçoar nosso desempenho
acadêmico e alcançar os altos padrões do estado. Mais especificamente, iremos:
●
●
●
●
●
●
●

Fazer o dever de casa todos os dias e pedir ajuda quando precisar.
Ler por pelo menos 20 minutos todos os dias, fora do horário de aula.
Entregar aos nossos pais ou responsáveis todos os bilhetes e informações que recebermos
da escola, todos os dias.
Vir para a escola preparado para aprender.
Vir para a escola todos os dias.
Participar e nos envolver nas lições.
Nos comprometer a ir à escola para aprender e tratar os outros com respeito.

COMUNICAÇÃO SOBRE A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS:
A Escola Fundamental Edwin Forrest compromete-se a estabelecer uma
comunicação de mão dupla com as famílias sobre a aprendizagem das crianças.
Algumas maneiras de a escola chegar até você são:
●
●
●
●
●
●
●

Pastas de quarta-feira
Aplicativo Class Dojo
Site da escola
Ligações telefônicas
E-mail
Boletins de progresso
Conferência através de vídeo

ATIVIDADES PARA CONSTRUIR PARCERIAS:
A Escola Fundamental Edwin Forrest oferece eventos e programas contínuos para
criar parcerias com as famílias.
●
●
●
●

Noite Pedagógica da Família
Feira do Livro Scholastic
Oficinas Mensais
Noite do Filme da Família
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● Musical da Escola
● Coral e Concertos Instrumentais no Inverno e Primavera
● Atividades Antibullying
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