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Declaração de missão de engajamento dos pais e familiares 
A Academia de Aprendizagem Positiva acredita que o engajamento familiar é um dos 
componentes-chave de um aluno, professor e escola de sucesso. Queremos inspirar nossos pais 
com práticas recomendadas inovadoras para motivar e incentivar o envolvimento nos 
acadêmicos de seus filhos. Para alcançar nosso objetivo, a Academia para o Aprendizado 
Positivo construirá confiança e apoiará o aprendizado de treinamento dos pais que envolverá 
nossos pais tradicionais e não tradicionais. 
 
Reunião Anual do Título I 
A cada ano, as famílias são convidadas a participar desta reunião no início do ano letivo para saber mais 
sobre o nosso Programa Title I para toda a escola e os requisitos do Title I. Nossa reunião será realizada 
em 7 de outubro de 2022. A gravação da reunião será postado no site da nossa escola para que os pais 
que não puderem comparecer vejam e façam uma pesquisa depois. 
 
Acessibilidade para todas as Famílias 
Incentivamos todas as famílias a participar de reuniões e eventos e fornecer apoios necessários para que 
todas as famílias possam participar. Fornecemos documentos traduzidos em inglês, espanhol e crioulo, 
espaço de encontro acessível e dia de encontro específico e horários diferentes. Por favor, notifique a 
escola se for necessária outra assistência. Queremos que todas as famílias participem da educação de 
seus filhos! 
 
Atividades de engajamento dos pais e familiares 
Com base nas informações da pesquisa familiar, forneceremos as seguintes atividades para ajudar as 
famílias a entender o currículo estadual e as avaliações para ajudar as famílias a melhorar o desempenho 
acadêmico de seus filhos: 
    • Treinamento Acadêmico de Pais/Família 
    • Treinamentos para Pais, mensalmente 
    • Noite S.T.E.AM, novembro de 2022 
    • Relatórios de Monitoramento de Progresso e Estratégias ECO, fevereiro de 2023 
    • Conectando Alfabetização, maio de 2023 

 

 
 



 

ACADEMIA PARA APRENDIZADO POSITIVO 
 

Missão: A AFPL está comprometida em promover a educação cooperativa com diversos alunos 
para inspirar alunos ao longo da vida. 

2401-2405 Mercer Ave 
West Palm Beach, FL 33401 

Phone: 561-585-6104    Fax:  561-585-7849 
www.a4pl.com  

Port. PFEP FY 2022-2023 

 
Tomada de decisão compartilhada 
As famílias serão convidadas para muitas reuniões ao longo do ano para receber informações acadêmicas 
e fornecer sugestões sobre como a escola, as famílias e os alunos podem compartilhar a responsabilidade 
pelo sucesso do aluno. Esperamos que você se junte a nós para conferências de pais e reuniões e 
treinamento do Title I. 
    • Treinamento Acadêmico de Pais/Família 
    • Treinamento dos Pais, mensalmente 
    • Noite S.T.E.AM, novembro de 2022 
    • Relatórios de Monitoramento de Progresso e Estratégias ECO, fevereiro de 2023 
    • Conectando Alfabetização, maio de 2023 
 

Comunicação 
Com base em sua opinião, nos comunicaremos de várias maneiras, mas principalmente por meio de e-
mails e telefonemas de professores, administração escolar e contato com os pais; por panfletos 
enviados para casa com seu aluno; e através de notas no livro de agenda do seu aluno. Se você achar 
que a comunicação não parece estar chegando em casa, informe-nos. Nosso objetivo é manter a 
comunicação entre a casa e a escola aberta e contínua. 
 
Voluntário 40 horas 
As famílias são incentivadas a se voluntariar em nossa escola para ajudar alunos e professores a serem 
bem-sucedidos. Os pais devem ser voluntários em nossa escola em uma variedade de capacidades que 
atendam às necessidades dos alunos e da escola. 
    • Na sala de aula auxiliando o professor fazendo cópias, arquivando, ajudando os alunos. 
    • Pai da sala de aula, fazendo ligações telefônicas, enviando e-mails, ajudando os pais 
    • Ajuda no almoço/cafetaria das 11h00 às 12h45. 
    • Viagens de campo 
        ◦ Comitê de Arrecadação de Fundos (box top, carpi-sun) 
        ◦ Comitê de Pais e Professores 
        ◦ Noite S.T.EA.M 
 

Nosso plano 

Este plano foi desenvolvido com a contribuição de pais, alunos e funcionários da A4PL. Todos 
concordam que, se todos trabalharmos juntos para fornecer e apoiar a melhor experiência acadêmica para 
todos os nossos alunos da A4PL, os alunos atingirão todo o seu potencial. 
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Assine abaixo para nos informar que você leu o resumo. A parte assinada deve ser devolvida ao 
professor do seu filho. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Revisei o Resumo do Plano de Envolvimento dos Pais e Famílias Escolares de 2022-2023. 

 

Assinatura de membro da família: ______________________________ Encontro: ________________ 

 

Nome do estudante: ____________________________ Grau: ________________ 

 

Comentários: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


