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Acordo Escola-Pais
Hammock Pointe Elementary School
Ano Escolar 2019-20

Prezadas famílias,
Os professores, funcionários, famílias e estudantes da Escola Hammock Pointe Elementary concordam
que este acordo descreve como compartilharemos a responsabilidade para o melhor desempenho
acadêmico dos alunos. O acordo descreve como a escola e as famílias criarão e desenvolverão uma
parceria para ajudar as crianças a desenvolver em um ambiente de aprendizado eficaz e de apoio que
permita que os alunos atendam aos altos padrões de desempenho acadêmico do Estado. Leia o acordo
com seu filho, assine e devolva a parte inferior ao professor de seu filho até sexta-feira, 31 de agosto de
2019.

Nossos objetivos acadêmicos
1. Para aumentar a proficiência em leitura em todos os séries, nossa escola se concentrará no
desenvolvimento de habilidades de compreensão de leitura e vocabulário nas séries K-5.
2. Para aumentar os ganhos de aprendizagem de matemática, nossa escola se concentrará em
vocabulário acadêmico, fluência e problemas de matemática com várias etapas nas séries K-5.

A escola trabalhará com os alunos e suas famílias para apoiar o sucesso dos
alunos em leitura e matemática:
• garantir que as salas de aula sejam seguras e convidativas.
• instrução individualizada na sala de aula para atender às necessidades acadêmicas exclusivas
de cada aluno.
• fornecer às famílias recursos para lidar com vocabulário, compreensão de texto, fluência e
problemas de matemática com várias etapas.
• oferecer reuniões Family Nights, concentrando-se em vocabulário, compreensão de texto,
fluência e problemas de matemática com várias etapas.
• distribuir boletins mensais com links para sites e recursos disponíveis para cada série.
• Proporcionar aos pais a oportunidade de participar dos bate-papos trimestrais Coffee Talks
com a administração da escola sobre tópicos importantes ao longo do ano, para que as famílias
possam se conhecer e compartilhar experiências relacionadas à educação de seus filhos.
• realizar conferência conduzida pelo aluno com os pais para compartilhar suas realizações.
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As famílias apoiarão o sucesso dos alunos em leitura e matemática:
• praticando em casa com os filhos o vocabulário, compreensão de texto, fluência de
matemática e problemas de matemáticas com várias etapas para explorar o aprendizado em
casa.
• frequentando as Family Nights para aprender estratégias para ajudar seus filhos a aumentar o
vocabulário, a compreensão de texto, a fluência matemática e os problemas de matemática com
várias etapas.
• lendo o boletim mensal e consultando o site da escola para obter mais idéias para usar em
casa.
• ajudando na lição de casa e revisando e assinando a agenda diariamente.
• garantindo que os alunos frequentem a escola todos os dias no horário e prontos para
aprender com os materiais necessários.

Os alunos trabalharão com os professores e famílias para ter sucesso. Os alunos
conectarão o aprendizado da escola ao aprendizado em casa:
• conversando com a família sobre novas palavras de vocabulário e o que está sendo ensinado
em matemática.
• trazendo para casa as notícias e avisos sobre Family Nights.
• frequentando a escola todos os dias, no horário, pronto para aprender e seguir todas as regras e
procedimentos da escola.
• trazendo para a escola a agenda do aluno assinada diariamente.
Favor assinar e datar abaixo para confirmar que você recebeu, leu e concordou com este acordo entre
pais e a escola. O Acordo Escola-Pais será discutido com você ao longo do ano em diferentes eventos da
escola, enquanto trabalhamos juntos para ajudar seu filho a ter sucesso na escola.
Estamos ansiosos pela nossa parceria Escola-Pais!

Analisei e concordo com o Acordo Escola-Pais da Hammock Pointe Elementary School.
_________________________
Diretora

________________
Data

__________________________
Professor

________________
Data

__________________________
Membro da Família

________________
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__________________________
Aluno

________________
Data

