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Setembro de 2021
Prezados pais ou responsável,
Solicitamos que leiam e revisem com seu filho(a) o Acordo entre Pais e Escola que se encontra abaixo. Assine-o
e entregue na escola para o professor(a) do seu filho(a). Aguardamos com expectativa a sua colaboração para o
êxito de seu filho.

Acordo Entre Pais e Escola do Ano Letivo de 2020-2021
O corpo docente, funcionários, pais e alunos da Howell L. Watkins concordam que este acordo descreve como
compartilharemos a responsabilidade de melhorar o desempenho acadêmico e o aprendizado socioemocional do
aluno. O acordo descreve como a escola e os pais vão formar e desenvolver uma parceria para ajudar as crianças
a atingir os elevados critérios de desempenho acadêmico estadual por meio do aprendizado on-line e presencial.
Solicitamos que revejam o Acordo entre Pais e Escola.

Objetivo Acadêmico da Escola:
Para aumentar em 2% a proficiência em leitura da 6ª à 8ª série, nossa escola se concentrará em uma abordagem
abrangente de apresentação do ensino dos critérios e estratégias de leitura e redação usando recursos com base
em estudos reconhecidos. Aumentar em 2% a proficiência em matemática da 6ª à 8ª série, usando nossos dados
para conduzir o ensino por meio de uma abordagem de escolas regidas por padrões ou pautas comuns. Nossa
escola se esforçará para melhorar a proficiência em matemática da 6ª à 8ª série e assim atingir nosso objetivo a
longo prazo (preparação para a escola secundária) do Plano Estratégico do Distrito até o ano de 2022. Além
disso, nossa escola trabalhará este ano com iniciativas estadual e do distrito de aprendizagem socioemocional.

Howell L. Watkins - Os professores da 6ª à 8ª série concordam e se esforçarão juntos aos alunos e
suas famílias no apoio ao êxito dos alunos em todas as aulas remotas e na escola. Vamos conectar
o aprendizado entre a escola e as famílias ao:







Fornecer aos pais uma lista de obras literárias para os alunos lerem e perguntas para os pais discutirem
após a leitura
Proporcionar (virtuais, se necessário) Noites em Família com foco nos critérios de acordo com a série,
específicos aos resultados de dados e necessidades dos alunos.
Fornecer links de sites apropriados às famílias para a prática de habilidades com um registro para os
pais monitorarem a prática dos alunos nessas habilidades.
Oferecer oportunidades contínuas para os pais se reunirem, compartilharem experiências e decisões
relacionadas à educação de seus filhos e discutirem sobre preparação para a faculdade e profissional.
Fornecer aos alunos, pais e famílias recursos de saúde socioemocional.
Explicar o currículo e as avaliações, compartilhar resultados de desempenho e interpretá-los.
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Os pais concordam em cooperar com os professores e seus filhos para alcançar o êxito e cumprir
com as expectativas em todas as aulas remotas e no estabelecimento escolar. Os pais irão
conectar o aprendizado entre a escola e o lar ao:








Ler e discutir livros em casa.
Participar de Noites em Família a fim de aprender mais estratégias para ajudar o filho(s) a praticar
habilidades em casa.
Monitorar a tarefa de casa diariamente.
Averiguar com a escola e agências sobre recursos de saúde socioemocional
Assegurar que seu filho frequente a escola todos os dias, vestir-se para o sucesso, ser pontual, esteja
disposto a aprender e seguir todas as regras e procedimentos da escola, no aprendizado remoto ou
presencial.
Reunir-se com os professores e orientador educacional do seu filho para discutir o progresso, a escola
secundária (high school), faculdade e as opções de carreiras profissionais. (Opções virtuais disponíveis)

Os alunos concordam em cooperar com os professores e pais para alcançar êxito em todas as
aulas. Os alunos irão conectar o aprendizado entre a escola e o lar ao:







Discutir sobre os livros lidos com seus pais.
Levar informações para casa sobre as Noites em Família e outros eventos escolares.
Usar os sites recomendados para desenvolver as habilidades.
Reunir com os professores, orientador educacional, administrador e pais para discutir o progresso,
escola secundária, faculdade e opções de carreiras profissionais. (opções virtuais disponíveis)
Concluir e entregar todas as tarefas exigidas.
Ir para a escola todos os dias, ser pontual, estar disposto a aprender e seguir todas as regras e
procedimentos da escola, no aprendizado remoto ou presencial.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitamos que assinem e coloquem a data abaixo para confirmar que leram, receberam e concordam com este
acordo entre pais e escola. O acordo entre pais e escola será discutido com os senhores ao longo do ano em diferentes
eventos da escola com as famílias enquanto juntos nos esforçamos para ajudar seu filho a ter êxito nos estudos.
Aguardamos com expectativa pela nossa parceria entre pais e escola.
_______________________________________
Diretor(a)
Data

_______________________________________
Professor(a)
Data

_______________________________________
Pai, mãe/responsável
Data

_________________________________________
Aluno(a)
Data
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