ACADEMY FOR POSITIVE LEARNING

Compacto Pai-Escola
Academia de Aprendizagem Positiva

Ano Escolar de 2022-2023

Prezado Pai / Guardião,
Academia para Aprendizagem Positiva Professores, funcionários, pais e alunos da escola de
ensino fundamental e médio concordam que este compacto descreve como compartilharemos
a responsabilidade pelo melhor desempenho acadêmico dos alunos. O compacto descreve
como a escola e os pais vão construir e desenvolver uma parceria para ajudar as crianças a
alcançar os altos padrões de desempenho acadêmico do Estado. Revise com seu filho, assine e
devolva a parte inferior ao professor do seu filho até 23 de setembro de 2022.

Objetivos Acadêmicos da Escola





• Para aumentar o desempenho em matemática, vamos nos concentrar em revisar
conceitos que os alunos podem ter perdido nas séries mais baixas, enquanto
continuamos a acompanhar o currículo de todas as séries.
• Para aumentar o desempenho em Leitura e Escrita do ELA, vamos nos concentrar no
desenvolvimento de vocabulário e fazer conexões de texto em todas as séries.
• Para aumentar a prontidão para o ensino médio, aumentando nossas pontuações
em ciências da 8ª série, nossa escola se concentrará na revisão do currículo de ciências
da 6ª e 7ª séries e usará experimentos práticos para aprender os novos conceitos da 8ª
série e preparar os alunos para o EOC de Ciências.

Os professores concordam em trabalhar com os alunos e suas famílias para
apoiar o sucesso dos alunos em leitura e matemática. As principais conexões
com as famílias serão:

• Proporcionar aos pais três ou mais eventos de ensino em diversas áreas acadêmicas para
ajudar os pais a apoiarem seus alunos em casa.
• Distribua nosso boletim informativo mensal com o que os alunos estão aprendendo em sala
de aula para que os pais possam participar.
• Forneça links para sites familiares para desenvolver vocabulário e habilidades matemáticas.
(Reading Plus e fabricante de sucesso)
• Proporcionar oportunidades contínuas para os pais conhecerem e compartilharem
experiências e decisões relacionadas à educação de seus filhos.
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• Explicar currículos e formulários de avaliação e compartilhar resultados de desempenho e
interpretar dados com bate-papos de dados e usando muitas formas de coleta.
• Explicar formulários de currículo e avaliações e compartilhar resultados de desempenho e
interpretar dados com chats de dados e usar muitas formas de coleta de dados.

Os pais concordam em apoiar o sucesso dos alunos em leitura e matemática:
• Apoie a aprendizagem com vocabulário, leitura e matemática com nossos programas de base
da web e técnicas de treinamento para pais.
• Participe das Noites da Família para aprender estratégias para ajudar seu filho a aprender
em casa e aumentar o vocabulário, fazer conexões de texto, estimativas e valor de
posicionamento
• Apoiar os professores certificando-se de que o dever de casa seja concluído com a melhor
capacidade do aluno, ajudando na escola ou participando de excursões escolares.
• Procure o boletim informativo todos os meses e confira o site da escola para mais ideias
para usar em casa
• Leia e assine agendas diariamente
• Certifique-se de que seu filho frequente a escola todos os dias, esteja vestido para o
sucesso, chegue a tempo pronto para aprender e siga todas as regras e procedimentos da
escola
• Os alunos concordam em trabalhar com professores e pais para obter sucesso e alcançar as
estrelas em matemática e leitura.

Os alunos conectarão o aprendizado entre a escola e a casa:
•• Conversar com a família e pedir que ajudem com a lição de casa e participar de todos os
eventos da Academy for Positive Learning.
• Leve para casa nosso boletim informativo da classe e avisos sobre as Noites em Família e diga
aos pais para lerem todos os e-mails.
• Mantenha um registro das leituras feitas em casa para praticar novas palavras de vocabulário
e matemática
• Venha para a escola todos os dias, pontualmente, pronto para aprender e seguir todas as
regras e procedimentos da escola
• Trazer a agenda para a escola assinada diariamente pelos pais e fazer o dever de casa para
reforçar o aprendizado.
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Por favor, assine e date abaixo para confirmar que você recebeu, leu e concordou com este
pacto entre pais e alunos. O pacto entre pais e mestres será discutido com você durante todo o
ano em diferentes eventos da escola em família, enquanto trabalhamos juntos para ajudar seu
filho a ter sucesso na escola. Estamos ansiosos pela nossa parceria entre pais e filhos!
~~~~~~~~~ Por favor, assine e devolva esta parte como prova do seu acordo. ~~~~~~~~~~~
Revisei e concordo com o Pacto Pai-Escola 2022-2023 para a Academy for Positive Learning.
________________________
Diretor

___________
Encontro

________________________
Professor

___________
Encontro

________________________
Responsável legal

___________
Encontro

________________________
Aluna

___________
Encontro

Para estar em conformidade com a Lei do Título I, Parte A, Seção 1118, o Compacto Pai-Escola deve ser
desenvolvido com a contribuição dos pais. Objetivos acadêmicos e estratégias devem ser refletidos no pacto. A
cópia final do Compacto Pais-Escola deve ser colocada no cabeçalho da escola e distribuída a todos os pais. Cada
escola tem necessidades e recursos únicos que devem ser refletidos no pacto e acordados pelos representantes de
todas as partes.
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