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O que é o Title I?  
A East Cobb Middle School é identificada como 
uma escola Title I como parte da Every Student 
Succeeds Act (ESSA). O Title I foi elaborado para 
apoiar os esforços estaduais e locais de reforma 
das escolas vinculados aos esforços desafiadores 
dos padrões acadêmicos do Estado para melhorar o 
ensino e a aprendizagem dos alunos. Os programas 
do Título I devem ser baseados em meios eficazes 
de melhorar o desempenho dos alunos e incluir 
estratégias para apoiar o envolvimento da família. 
Todas as                        escolas do Title I devem 

                                              desenvolver em conjunto  

                                                com pais e familiares                   
                    uma política por escrito 

     de envolvimento 

      de pais e familiares. 
                                     
 

 

 

Plano Escolar para  
Conquista Compartilhada do Aluno 

 
O que é?  
É um plano que descreve como a East Cobb Middle fornecerá  

oportunidades para melhorar o envolvimento da família para apoiar a aprendizagem dos alunos.  
A East Cobb Middle valoriza as contribuições e o envolvimento dos pais e familiares para  

estabelecer uma parceria igual com o objetivo comum de melhorar as conquistas do  

aluno. Este plano descreve as diferentes maneiras como a East Cobb Middle  
apoiará o envolvimento da família e como os pais podem ajudar a planejar e participar  

de atividades e eventos para promover a aprendizagem dos alunos na escola e em casa.  
 

Como ele é revisado?   
A East Cobb Middle School convidou todos os pais a participarem de nosso Fórum Escolar anual na 
primavera passada para revisar esta política de envolvimento de pais e familiares, bem como o plano 
para toda a escola, nosso acordo de colaboração entre a escola e os pais e o orçamento de 
envolvimento familiar. Além disso, as contribuições e comentários dos pais sobre este plano são bem-
vindos durante o ano letivo. O plano está postado no site da nossa escola para que os pais vejam e 
enviem feedback ao longo do ano. Todos os comentários que os pais enviarem durante o ano serão 
usados para revisar o plano para o próximo ano letivo. Também distribuímos uma pesquisa anual on-
line e por correio para pedir sugestões aos pais sobre o plano e o uso de fundos para o envolvimento 
familiar. Os pais e familiares também podem dar feedback durante várias reuniões e atividades com os 
pais durante o ano letivo. 
 

A quem ele se aplica?  
Todos os alunos que participam do programa Title I, Part A e suas famílias são incentivados e 
convidados a participar plenamente das oportunidades descritas neste plano. A East Cobb Middle 
oferecerá oportunidades completas para a participação de pais e familiares com inglês limitado, 
portadores de deficiência e de crianças migrantes. 
 

Onde ele está disponível?   
O plano será postado no site da escola, no escritório principal e no Centro de Recursos para os Pais, 
onde eles podem levar uma cópia para casa.  
 



 

 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.   

                                Metas da escola para 2021–22 

* 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. 

 Acordos de colaboração entre 
os pais e a escola 
Como parte desse plano, a East Cobb Middle e 

nossas famílias desenvolverão um acordo entre 

pais, professores e alunos, que explica como pais 

e professores trabalharão juntos para garantir 

que todos os nossos alunos alcancem os padrões 

a nível de instrução dos alunos. Os acordos serão 

revisados e atualizados anualmente com base no  

                            feedback dos pais, alunos 

                                    e professores durante as 

                                        Reuniões para Comentários                                   

                                            da Escola. Os acordos           

                                              entre pais e  scola. 

                                               São mantidos Com o 

                                               professor de cada 

                                              criança, caso os pais 

                                          precisem de uma  cópia. 

 

Vamos nos reunir!  
Encorajamos todas as famílias a serem parceiras de educação no sucesso da escola de   
 Seuz filhos usando as seguintes estratégias de envolvimento familiar: 
a.-Convidar os pais a participarem de todas as reuniões, fornecendo-lhes o Plano de 
 Actividades de Envolvimento dos Pais da East Cobb Middle School.  
b.-Convidar os pais a participarem nos comitês, como o Conselho Escolar, Comitê de Plano de  
 Melhoria da Escola Comitê de Planejamento de Ação Compacta/Política dos Pais e o PTSA e Fundação  ECMS.  
c.-Proporcionar reuniões realizadas durante o dia escolar e fora do horário escolar. Os programas agendados para 
este ano são os seguintes:  
 

Atividades de envolvimento familiar 
Ampliar a capacidade da equipe PD de trabalhar 
e se comunicar com os pais. 4 treinamentos. Os 
pais são convidados para o primeiro e terceiro 
treinamentos. 

24 de agosto de 2021 

30 de novembro de 2021 

25 de janeiro de 2022 

29 de março de 2022    
 

9h45-11h15-13h20-15h 

9h45-11h15-13h20-15h 

9h45-11h15-13h20-15h 

9h45-11h15-13h20-15h 

 

Title I Anual 2021-22 REUNIÃO ANUAL DA 
ESCOLA SOBRE O TITLE I ESTADUAL 

 

  Treinamento para pais sobre tecnologia 
 

 

Data: 26 de agosto de 2021 18h 

 

 

 

18h30 

Formação de capacitação para o envolvimento 
familiar  

Série de workshops para pais:  crianças, 
redes sociais e bem-estar digital 

A ser determinado A ser determinado 

 

Opinião dos pais sobre o Title I anual de 
outono 

 

Data: 18 de outubro de 2021 

 

18h30 

Noite da alfabetização: contação virtual de 
histórias  

Data: 9 de dezembro de 2021  

Reunião anual de comentários dos pais 
sobre o Title I da primavera/oportunidade 
de aprimoramento escolar 

Data: 15 de março de 2022 17:15 

Noite da matemática e ciências Data: 15 de março de 2022 18h 

Noite internacional de conscientização 
cultural 

Data: 31 de março de 2022 18h 

Atividades de transição para alunos do 5º ano A ser determinado A ser determinado 

Atividades de transição para alunos do 9º ano A ser determinado A ser determinado 

Essas datas e horários estão listados no Boletim Informativo Junior Wildcat, no site da East Cobb Middle School, no calendário e manual de PTSA, e também estão descritos em 
nosso Plano de Atividades de Envolvimento dos Pais 
Declaração para negligenciados e infratores: 
A quem ele se aplica? Todos os alunos que participam do programa Title I - Parte A e suas famílias são incentivados e convidados a participar integralmente das oportunidades 
descritas nesta política. A East Cobb Middle School oferecerá oportunidades completas para a participação de pais e familiares com inglês limitado, portadores de deficiência e 
crianças migrantes.  Para alunos que residem em abrigos, um representante do abrigo poderá comparecer como substituto dos pais. 
 



 

Centro de Recursos para Pais  

Venham visitar o Centro de Recursos para Pais para 
conferir livros, materiais de estudo e atividades para 
usar em casa com seus filhos. Temos computadores 
disponíveis para que os pais explorem o Portal dos 
Pais e os recursos educacionais. 

Segunda a sexta, das 9h às 16h 

 

Envolvimento dos pais e 
familiares 

A East Cobb Middle acredita que o envolvimento da 

família significa a participação dos pais e familiares em 

uma comunicação bidirecional regular e significativa, 

envolvendo o aprendizado acadêmico do aluno e 

outras atividades escolares, incluindo garantir que: 

 

• os pais desempenhem um papel importante na 
assistência ao aprendizado de seus filhos. 

• os pais sejam incentivados a se envolverem 
ativamente na educação de seus filhos na 
escola. 

• os pais sejam parceiros integrais na educação de seus 
filhos e sejam incluídos, conforme apropriado, na 
tomada de decisões e em comitês consultivos para 
auxiliar na educação de seus filhos. 

• outras atividades sejam realizadas, conforme 
descrito neste plano.  

 

A East Cobb Middle está empenhada em ajudar 
nossos  
pais a participarem das atividades  

listadas neste plano. Ligue ou envie um e-mail  

para nós se precisar de assistência com cuidados  

ou transporte de crianças para  
participar de nossos programas, ou se você  

quiser agendar uma reunião. 

(770) 578-2740 ou  
georgina.rodriguez@cobbk12.org 

Os pais receberão informações de nossa escola na língua materna de seus filhos de forma oportuna. 

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

informações oportunas:  

 

Pais CTLS - este é um sistema telefônico automatizado que ligará para cada família com anúncios 

gerais da escola e quando o aluno faltar na escola. Leetonia Young, a Diretora, usa este sistema para 

enviar uma mensagem semanal.  

• Noite de Volta às Aulas - é realizada durante o primeiro mês de aula para fornecer aos pais 

informações sobre a programação acadêmica do aluno, o Synergy, ferramentas de comunicação, 

PTSA, oportunidades de voluntariado, entre outras informações relevantes.  

• Página da web - a East Cobb Middle School tem uma página da Web que serve como ferramenta 

de comunicação para informar os alunos e pais sobre os próximos eventos e oferecer links para 

recursos educacionais, blogs de professores e outras informações relevantes, podendo ser 

acessada em www.cobbk12.org/Eastcobb/,  

• Calendário e manual de PTSA - este é outro recurso para manter pais e alunos informados sobre 

as reuniões da East Cobb Middle School, workshops para pais e eventos extracurriculares.  

• E-NEWS Blasts - esta é uma ferramenta eletrônica usada para compartilhar atualizações da 

escola, eventos da comunidade e oferecer oportunidades de voluntariado.  

• Jr. Wildcat News - este é o boletim informativo trimestral da East Cobb Middle School.  

• Agenda do aluno - uma agenda do aluno é fornecida a todos os alunos da East Cobb Middle 

School. Ela descreve os procedimentos do dia a dia dos alunos, bem como as expectativas 

comportamentais. Esta é uma ferramenta importante para estimular as habilidades 

organizacionais. Ela também pode ser usada como uma ferramenta de comunicação entre pais e 

professores.  

• Semana de conferência de pais e professores - as conferências da East Cobb Middle School são 

realizadas na semana de 19 a 22 de outubro de 2021. Os pais têm a oportunidade de se reunir 

com o professor de sala de aula de seus filhos para discutir o progresso deles e melhorar o 

relacionamento entre pais e professores. Além das conferências, os pais podem solicitar uma 

reunião com qualquer um dos professores de seus filhos, conforme considerem necessário.  

• Série de workshops para pais - a East Cobb Middle School conduzirá vários seminários durante o 
ano letivo para manter os pais envolvidos no aspecto educacional das aulas do aluno, bem como 
oferecer workshops para ajudar a fortalecer a conexão acadêmica de pais e alunos em casa.  
Durante esses workshops, revisaremos as estratégias para apoiar o seu aluno, nosso programa 
curricular, padrões e avaliações.   

• Encontre-nos nas redes sociais em ECMS no Facebook e ECMS no Twitter @ECMSWildcats 

 

http://www.cobbk12.org/Eastcobb/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Padrões de envolvimento 
dos pais 

A East Cobb Middle e nossos pais adotaram os 
Padrões Nacionais de PTA para Parcerias Família-
Escola como o modelo da escola no envolvimento de 
pais, alunos e a comunidade. Esses padrões são: 
 

1. Acolhimento de todas as famílias; 
2. Comunicação eficaz; 
3. Apoio ao sucesso dos alunos; 
4. Manifestação pelos direitos de cada 

criança; 
5. Poder compartilhado; 

6. Colaboração com a comunidade. 

 

 

Se você tiver comentários adicionais, perguntas ou dúvidas sobre esta 
política, você pode entrar em contato com Leetonia Young, Diretora em 
(770) 578-2740 ou em Leetonia.Young@cobbk12.org. 

.    Parceria escola e comunidade  
 
a.   Nossa escola constrói laços entre a casa e a escola, educando 

professores, funcionários de serviços aos alunos, administração e 
outros funcionários, bem como reunindo informações dos pais sobre 
como alcançar, comunicar-se e trabalhar com os pais como parceiros 
educacionais.  

b.   Nossa escola tem parcerias com a comunidade local. Alguns de nossos 
 parceiros são a East Lake Chick Fil-A, Xdrenaline, Zaxby’s,  
              Johnson Ferry Baptist Church, Highland Chiropractic, Dental One 
              Associates of Marietta, the Cuban Diner, e Sojourn Church Super 
 Cuts e Huntington Learning Center. 
 
              Estamos sempre à procura de novas parcerias. Nossos parceiros 
 apoiam a escola, fornecendo incentivos para o sucesso acadêmico e 
 comportamental, incentivos à educação de caráter e 
 reconhecimentos de professores e alunos. 


