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Um Pacto Escola-Pai para a realização é um acor-

do que os pais, os estudantes, e os professores se 

desenvolvem juntos. Isso explica como pais e 

professores trabalharão juntos para garantir que 

todos os nossos estudantes trabalhem para 

atender aos padrões de nível de série. 

Compactos Eficazes: 

 Vincular-se às metas do plano de melhoria escolar 

 Descreva como os professores ajudarão os alunos a 

desenvolver essas habilidades usando instrução de 

alta qualidadeShare strategies parents can use at 

home  

 Explicar como professores e pais se comunicarão 

sobre o progresso dos alunosDescribe  

oportunidades para os pais se voluntariarem, observar e 

participar da sala de aula 

Desenvolvido em Conjunto 
Os pais, alunos e funcionários da Powers Ferry 

Elementary desenvolveram este Pacto Escola-Pais 

para a Realização. Professores sugeriram estraté-

gias de aprendizagem em casa, pais adicionaram 

ideias para ajudá-los a ajudar seus filhos em casa, 

e os alunos nos disseram o que os ajudaria a 

aprender. As reuniões são realizadas anualmente 

para revisar o pacto e fazer mudanças com base 

nas necessidades dos alunos. 

Os pais são bem-vindos para fornecer feedback 

sobre o compacto a qualquer momento durante o 

ano letivo, entrando em contato com o facilitador 

dos pais da escola. Todos os comentários serão 

coletados e revisados. 
 
 
 

O Que é um Pacto 
Escola-Pais? 

“Where we support, nurture 
and empower every student, 

everyday” 

Parceria  
Powers Ferry oferece eventos e programas contínu-
os para fornecer aos pais e alunos acesso à nossa 
equipe—  

 STEM —Setembro 23, 2021 

 Noite de Matematica—Outubro 7, 2021 

 Conferencia pais-professores—Outubro 19-22, 

2021 ou  a pedido dos pais 

 Noite de matematica no Kroger—Dezembro 9, 

2021 

 Noite literaria -Janeiro 20, 2022 

 Noite da Biblioteca—Março 9, 2022 

 Para marcar uma reunião com o professor do 

seu filho, envie e-mail ao professor, solicitação 
através do CTLS Parent, ou chamar no 770-578-
7936 

 

 
 

 
 

Comunicação Sobre Apren-
dizado do Estudante 

A Powers Ferry Elementary está comprometida com a 
comunicação bidirecional com as famílias sobre o apren-
dizado das crianças. Algumas das maneiras que você 
pode esperar que cheguemos a você são: 

 Atualizações de atividades de classe através do CTLS 

Parent e ParentVue, Comunicação em sala de aula 
dos pais e fornecer telefonemas para os pais 

 Atualizações no site da escola ou sites de mídia so-

cial, incluindo facebook e Twitter 

 Conferências de Pais e ProfessoresProvide  

 Relatórios de Progresso atravez do CTLS 

 Por telefone, Email, mensagens de texto e anuncios 

em CTLS Parent  

Envolvimento dos Pais 
Há muitas oportunidades em nossa escola para os 
pais se voluntariarem e desempenharem um papel 
na educação de seus alunos. Participar ou apren-
der mais sobre essas oportunidades ou outras for-
mas de voluntariado, contactar  
Cristina.Clinton@cobbk12.org   
770-578-7936 
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Metas de Realização Aca-
demica 

Metas do Distrito 

1. Até o final do ano letivo 2020-2021, 100% das escolas 
continuarão a usar nosso processo colaborativo 
baseado em dados, (CCC), Comunidade Colaborativa 
cobb com fidelidade para melhorar o aprendizado. 

2.  CCSD aumentará a taxa de participação das famílias e 
comunidades que se engajam nos serviços/programas 
por 10% medidos pelos dados ParentVUE, resultados de 
pesquizas e módulo de visualização web. 

3. Até o final do ano letivo 2020-2021, 100% das escolas e 
distrito vai usar uma avaliação distrital comum para medir o 
impacto da aprendizagem profissional que vai, por sua vez, 
orientar decisões sobre a melhor forma de apoiar profes-
sores e líderes em áreas de alta necessidade escolar. 

4. Até o final do ano letivo 2022 ano letivo aumentar a imple-
mentação efetiva de sistemas de suporte multi-hierárquicos, 
aumentando o acesso a programas/recursos para preparar 
os alunos para a faculdade e carreiras medida pela taxa de-
participação.  

 

Metas Escolar:  

Meta de Linguagem: 

 O percentual de alunos que pontuam proficiente 

ou avançado no Inventário de Leitura aumentará 
em 15% de Maio 2021 à Maio 2022 para series k-
5.  

Meta de Matematica: 

 O percentual de alunos que pontuam proficiente 

ou avançado no Inventário de Matematica au-
mentará em 15% de Maio 2021 à Maio 2022 para 
series k-5.  

Foco de nível de grau: 

 Desenvolvmento 1:1 correspondência para 
números 1-20. 

 Contagem fluentemente de números 1-50. 

 Responda a perguntas abertas: 
5W completamente. 

 Desenvolver habilidades de com-
preensão usando pistas de im-
agem, início e fim de sons de 
palavras, e pistas de contexto. 

Professores, Pais, Estudantes — Juntos Para o Sucesso 

As a school, we will…                                                  

Os professores da  1rs série de Powers Ferry trabalharão com 

os alunos e suas famílias para desenvolver o desempenho 

acadêmico dos alunos. O foco de nossas principais conexões 

com as famílias será: 

 Ofereçer oportunidades para os alunos praticarem per-

sonagens de descrição, ambiente, and major events en 

uma historia descrevendo personagens, ambiente, e 

eventos da historia. 

 Dar aos alunos múltiplas oportunidades de praticar letras 

e sons diariamente em sala de aula com atividades 

práticas e online através do Early Literacy Framework e 

construir conhecimento de palavras de visão. 

 Fornecer instruções em grupo pequenos e oportunidades 

para praticar estratégias de adição e subtração dentro 
de 20 em sala de aula usando o Number Talks. 

Usar jogos de matemática para reforçar habilidades. 

Como um pai, eu farei…      

Pais e funcionários trabalharão juntos para desenvolver 

ideias sobre como as famílias podem apoiar a leitura  ma-

temática e instrução de escrita por:  

Leia com os alunos diariamente e tenha alunos nomear per-

sonagens, ambiente, trabalharão com os alunos e suas 

famílias para desenvolver o desempenho acadêmico dos 

alunos. O foco de nossas principais conexões com as famílias 

será: 

 Pratique a mistura de letras e sons para criar palavras 

com os alunos. 

 Pratique cartões flash de palavras de visão para con-

struir frases. 

 Ter alunos praticando adição e subtração com objects 

dentro de 20 

 Jogar jogos de matemática fornecidos. 

 

 

 

 

Como um estudante de Powers 

Ferry , eu farei…       

Pais, funcionários e Alunos desenvolverão ideias 

sobre como podem ter sucesso na escola e alcan-

çar na leitura, escrita e matematica. 

 Ler com meus pais diariamente, praticar 

reconher personagens, ambiente e eventos 

principais de uma historia e ser responsavel 

em completer tarefas pedidas pela professo-

ra. 

 Partcipar de liçôes literárias e  usar sons para 

construer palavras. 

 Completar as tarefas matemáticas  durante 

grupos guiados com professores e em es-

tações de matemática independentes. 

 Vir para escola preparado diariamente. 

 

Minhas Metas   
 

Meu objetivo pessoal para MATEMATICA é:  

___________________________________________ 

Meu objetivo pessoal para a LEITURA é:  

___________________________________________ 

Meu objetivo pessoal para ESCREVER é:  

___________________________________________ 


