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O que é um acordo de colaboração entre os pais e a 

escola? 

Nosso acordo anual de colaboração entre os pais, os 

alunos e a escola é um acordo voluntário desenvolvido em 

parceria entre os pais, professores, alunos e funcionários 

administrativos da East Cobb Middle School. O acordo de 

colaboração fornece estratégias que ajudam a unificar o 

ensino na escola e em casa. 

  

Desenvolvido em parceria 

O acordo de colaboração foi desenvolvido em parceria 

por meio da contribuição de professores, pais e alunos.  

As reuniões são realizadas todo ano para revisar o acordo 

de colaboração, mas os pais também são convidados a 

compartilhar suas ideias sempre que quiserem. Qualquer 

feedback fornecido será revisado durante a reunião anual. 

Se tiver alguma dúvida sobre o ensino fornecido ao aluno, 

entre em contato com Georgina Rodriguez pelo número 

770-578-2740, ramal 040 ou acesse nosso site e deixe seu 

comentário. 

www.cobbk12.org/eastcobb/ 

  

Encontre-nos nas redes sociais 

ECMS no Facebook: 

East Cobb Middle School, Marietta, GA 
 

ECMS no Twitter: 

@ECMSWildcats 

 

ECMS no Instagram: 

@ecms.wildcats 
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Envolvimento dos pais 

Como parte do nosso acordo de colaboração com os pais e 

planejamento escolar para intensificar o envolvimento dos pais, nós 

implementaremos as seguintes estratégias para 2021-2022: 

· Conversa com os pais sobre tecnologia – 26/08/2021 

· Workshop para os pais: Crianças, redes sociais e bem-estar digital A 

ser determinado. 

· Noite da alfabetização – 09/12/21 

· Noite da Matemática/Ciências para a família – 15/03/22 

· Noite Internacional – 31/03/22 

· 

Como desenvolver parcerias 

A East Cobb Middle School promove atividades, eventos e programas com o 

objetivo de oportunizar a integração de pais e alunos com a equipe por meio 

de: Escola aberta, Conferências de pais e alunos, Blogs dos professores, 

Noites curriculares, Workshops para os pais e Centro de recursos para os pais.  

Em nossa escola, também oferecemos muitas oportunidades de voluntariado 

para os pais.  Nossa meta permanente é definir e preservar recursos que 

fortaleçam a parceria entre os pais e a escola. 

  

Comunicação sobre o aprendizado do aluno 

A East Cobb Middle School usa os seguintes métodos de comunicação para 

fornecer aos pais informações oportunas: 

* Blogs dos professores                 *  E-mail, Site 

* Boletins                                       * Redes sociais 

* Sistema Dial-Out                        * Pais CTLS 

* Facilitadores para os pais            * ParentVue 

  

Em caso de dúvidas sobre o ensino fornecido ao seu filho(a), não hesite em 

nos contatar: Georgina Rodriguez  770-578-2740, ramal 040  

  

 



Como uma escola, a East Cobb Middle School  

deve... 

1. Fornecer aos pais a estrutura Lexile e recursos para 

acessar o texto que esteja no nível apropriado de leitura 

para cada aluno.  

2. Utilizar e fornecer vários programas de software e 

treinamento sobre eles, como Preparatório para teste 

dos EUA e IXL que fornecem suporte ao aprendizado e 

promovem pensamento de ordem superior e 

habilidades de solução de problemas. 

3. Fornecer aos pais exemplos de Mapas de 

pensamento e como usá-los com os alunos. 

 Como pais da East Cobb Middle School,   

nós devemos... 

 1. Consultar a estrutura Lexile fornecida para 

compreender melhor o que o nível Lexile representa e 

oferecer oportunidades para meu filho(a) ler, no 

mínimo, 20 minutos todas as noites.   

2. Oferecer oportunidades para meu filho(a) praticar 

suas habilidades em matemática, usando o IXL durante 

uma hora por semana. 

3. Oferecer oportunidades a meu filho(a) de utilizar os 

Mapas de pensamento para auxiliá-lo em seu 

aprendizado.  

 

 

 

Como alunos da East Cobb Middle School, nós devemos... 

1. Ler textos ricos em conteúdo que sejam apropriados ao meu  

nível de leitura e desenvolver e seguir meu próprio  

planejamento pessoal de leitura para aumentar meu nível Lexile. 

2. Utilizar programas de software, como IXL, Gizmos e outros  

na escola e em casa, se disponível 

3. Utilizar os Mapas de pensamento, não apenas em situações 

acadêmicas, mas também em casa para resolver problemas, 

realizar tarefas e trabalhos e preparar-se para avaliações. 

  

 

Minhas metas 

Minha meta é aumentar meu nível Lexile de __________ para  

_______ conforme avaliado pelo RI no fim do ano.  

Minha meta é aumentar meu nível quantitativo de ________ 

para _______conforme avaliado pelo MI no fim do ano. 

Minha meta é fazer uma melhor utilização dos seguintes mapas  

de pensamento para auxiliar em meu aprendizado: 

Mapa de círculo Mapa de bolhas Mapa de bolhas  

   duplas 

Mapa de fluxo Mapa de árvore Mapa de vários fluxos 

Mapa de suporte Mapa de ponte 

Brace Map Bridge Map 

 

Metas de desempenho acadêmico 

Metas do distrito: 

1. Aumentar o desempenho dos alunos em todas as áreas principais de conteúdo em 2% ao ano, medido pelos 

dados de desempenho.   

2. O Distrito das Escolas do Condado de Cobb (CCSD) aumentará em 10% a taxa de participação das 

famílias e comunidades envolvidas em serviços/programas, medidos pelos dados do CTLS Parent, 

resultados de pesquisa/questionários e do módulo de visualização na website.   

3. Até 2023, reorganizaremos o quadro do Aprendizado para Profissionais (Professional Learning) para 

atender às necessidades de todas as escolas e assim garantir o alinhamento com as Prioridades do 

Superintendente, medidos pelas oportunidades do Aprendizado para Profissionais (PL), pesquisas/

questionários e desempenho dos alunos.   

4. Até o final de 2025, todas as escolas terão identificado práticas e recursos que apoiam o sucesso dos alunos, 

medidos pelos dados acadêmicos, percepção ou dados de disciplina.   

  Nossas metas da escola: 

  ·       Nós, todos os funcionários da East Cobb Middle School, melhoraremos o desempenho 

dos alunos na alfabetização em todas as áreas de conteúdo, aumentando a porcentagem 

de alunos com pontuação proficiente ou avançada no Inventário de Leitura em 20% de 

agosto de 2021 a maio de 2022. 

  

·         NÓS, todos os funcionários da East Cobb Middle School, melhoraremos o desempenho 

dos alunos em matemática para todas as áreas de conteúdo, aumentando a porcentagem 

de alunos com pontuação proficiente ou avançada no Inventário de Matemática em 20% 

de agosto de 2021 a maio de 2022.. 

  

 Áreas de ênfase: 

·         Foco no 6° ano: Incluir material de leitura de conteúdo nivelado por aluno Lexile com foco 

no desenvolvimento do vocabulário. Usar estratégias de questionamento de nível mais 

alto em avaliações formativas e somativas.  Usar conceitos de proporção e porcentagem 

(frações) para resolver problemas. 

·         Foco no 7° ano: Resolver problemas com números racionais usando várias operações. 

Incluir material de leitura de conteúdo nivelado por aluno Lexile com foco na inferência. 

·          Foco no 8° ano: Usar conceitos de sistemas lineares para analisar e resolver problemas.  

Incluir material de leitura de conteúdo nivelado por aluno Lexile com foco na 

complexidade do texto.    

          8th Grade Focus: Use concepts of linear systems to analyze and solve problems.  

          Incorporate  content reading material leveled by student Lexile with a focus on text   

          Complexity.     

  


