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O que é o Title I? 
O Title 1 é um programa de fundos federais 
destinados a escolas. Os fundos são usados 
para serviços educacionais e fornecem 
suporte adicional para garantir o sucesso 
acadêmico, concentrando-se em ajudar todos 
os alunos para que alcancem altos padrões. 
Alguns de nossos programas do Title 1 na 

 Treinamento e recursos de 
desenvolvimento profissional para 
professores 

 Programas de 
tutoria em sala de 
aula 

 Materiais e 
software para uso 
instrucional de 
alunos e 
professores 

Escola Primária Sedalia Park 
Política de envolvimento dos pais 

 
O que é isso? 
Nossa política de envolvimento dos pais é um plano que descreve o que iremos 
fornecer aos pais e responsáveis e como trabalharemos juntos 
para fortalecer o sucesso acadêmico de cada aluno de nossa escola. Nossa 
política de envolvimento dos pais é baseada nas metas escolares para 
o sucesso acadêmico dos alunos e é desenvolvida pelos pais/responsáveis e pelos funcionários 
da escola. 

 

Como ela é revisada? 
A política de envolvimento dos pais de Sedalia Park é atualizada todos os anos com a contribuição dos 
pais e funcionários da escola. Ao final do inverno, uma pesquisa será disponibilizada a todos os pais em 
formato on-line ou em cópias impressas que serão enviadas para todos. Ela será anunciada em boletins, 
por telefonemas e nas reuniões de pais. A pesquisa solicitará feedback sobre os componentes da atual 
política de envolvimento dos pais e as oportunidades de envolvimento dos pais que ocorrerão durante o 
ano letivo, pedindo sugestões e contribuições para o desenvolvimento de uma política atualizada. A 
participação dos pais também será incentivada por meio de respostas a formulários de feedback 
fornecidos em todas as reuniões e atividades, colocando à disposição uma caixa de sugestões e em 
reuniões planejadas especificamente para o desenvolvimento conjunto da política. 

 

A quem ela 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 Sedalia Park 
oferecerá amplas oportunidades para a participação de pais e familiares com inglês limitado, pessoas com 
deficiência e crianças migrantes. Para alunos que residem em abrigos, um representante do abrigo poderá 
comparecer como substituto dos pais. 

 
Onde ela está disponível? 
A política de envolvimento dos pais será apresentada aos pais, responsáveis e funcionários da escola   
nas reuniões de envolvimento dos pais, no site da escola e em cópias impressas fornecidas na escola.  
Ela também está disponível em nosso Centro de Recursos para Pais. Sua redação é simples para que 
todos os pais possam entendê-la e, mediante solicitação também podemos fornecer uma tradução. Nós 
nos esforçamos para progredir continuamente no trabalho com os pais e agradecemos seus feedbacks e 
sugestões durante todo o ano letivo. 



Metas do Plano de Melhoria do Distrito – 2021  
-Aumentar o desempenho dos alunos em todas as áreas principais de conteúdo 
em 2% ao ano, medido pelos dados de desempenho. 
-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,.  
 
2021-22 Objectivos escolares ELA: Vamos...Aumentar em 25% a percentagem 
de alunos que fazem a Avaliação da Compreensão da Leitura. Aumentar a 
percentagem de alunos da 1ª classe que tenham obtido uma avaliação de 
compreensão da leitura de 50% para pelo menos 65%. Aumentar a percentagem 
de alunos com aproveitamento/avançado na Avaliação de Compreensão da  
 
Leitura (RCA) em 15% (2º-5º).  
K-2nd Aumentaremos o número de alunos com proficiência na escrita ou 
distinguidos por escrito em pelo menos um nível por trimestre, desde a amostra 
de Escrita de Inverno até à Escrita de Primavera a pedido.  
3-5: Aumentaremos a percentagem de estudantes com desempenho ao nível de 
Acelerar a Aprendizagem por escrito, medida pela ELA (Writing) Georgia 
Milestones End of Grade Assessment do ano lectivo de 2021 a 2022, em pelo 
menos 2%.                        
 
Matemática: Aumentaremos a percentagem de alunos com desempenho nos 
níveis proficiente/avançado no MI em pelo menos 25% (K). Aumentar a 
percentagem de estudantes com desempenho nos níveis proficiente/avançado 
em matemática de 45% para 48% (1) Aumentar a percentagem de estudantes 
com desempenho nos níveis proficiente/avançado em matemática de 57% para 
60% (2). Aumentar a percentagem de estudantes com desempenho a níveis 
proficientes e distintos em matemática nos Marcos da Geórgia em pelo menos 
2% (3-5).  
 
 

Pactos de colaboração entre 
os pais e a escola 

Como parte desse plano, a Sedalia Park e nossas famílias 
desenvolverão um pacto de colaboração entre os pais e a escola, que 

nada mais é do que um acordo entre pais, professores e alunos. Ele 
explica como os pais e os professores trabalharão juntos para 

garantir que todos os nossos alunos atinjam os padrões de     
desempenho desejados para seu ano letivo. Os pactos serão 

revisados e atualizados anualmente com base no feedback dos pais, 
dos alunose dos professores. O pacto da Escola  

Primária Sedalia Park 
 será distribuído aos paise alunos  

durante a  
Semana da Conferência. 

 
Vamos nos reunir! 

A Sedalia Park sediará os seguintes eventos para desenvolver um forte envolvimento dos 
pais, a fim de apoiar uma parceria entre a escola, os pais e a comunidade para melhorar o 
desempenho acadêmico dos alunos. As reuniões e atividades serão realizadas em 
diversos momentos para se adequar à agenda de pais/responsáveis. Todos os pais 
receberão notificações e convites para eventos por meio de boletins escolares, 
telefonemas e comunicados. 

Estado da Reunião Escolar - 2 de Setembro de 2021 7:30-8:30 AM 
Convidamo-lo para uma manhã de aprendizagem e partilha sobre o nosso programa Title I, incluindo a nossa família  
política de envolvimento, o Plano de Melhoramento da Escola, os pactos escola-família, e as exigências das famílias.  
Os convites serão enviados para casa em panfletos, afixados na marquise da escola, e afixados no CTLS Parent 
Desenvolvimento Profissional do Pessoal #1- 15 de Setembro de 2021 
Comunicação reflectida 
Fórum de Melhoramento Escolar -October 19-October 22, 2021 (Formulário Digital)  
Uma oportunidade para as famílias fornecerem feedback e contributos sobre o Plano de Melhoramento Escolar, Política de 
Envolvimento Familiar, e Pacto Familiar para o ano lectivo de 2021-2022.                                                             
Parent Academy - 28 de Outubro, 2021/Fevereiro 10, 2022/Fevereiro 17, 2022; 7:30-8:30 da manhã 
Aprender sobre instrução na sala de aula, como ajudar os alunos em casa, rever currículo, normas, e  
avaliações.  Se não puder frequentar a Family Academy, aceda às sessões publicadas no sítio web da escola. 
Desenvolvimento Profissional do Pessoal #2- Novembro 17, 2021 
Ajudar as Famílias a Estabelecer Ambientes Familiares para Apoiar as Crianças como Estudantes 
Noites Curriculares (Datas sujeitas a alteração) - 9 de Setembro, 2021/Outubro 7, 2021 
3 de Março de 2022; Várias Vezes (Por favor, verifique o calendário como datas próximas)   
Junte-se a nós para diversão familiar e aprendizagem em diferentes áreas dos académicos do seu filho. 
Desenvolvimento Profissional do Pessoal # 3 de Fevereiro 9, 2022 (Os pais serão convidados) 
Métodos Eficazes de Contacto com as Famílias  

Desenvolvimento Profissional do Pessoal # 4- Março 24, 2021                                                       
Incluindo Famílias na Tomada de Decisões e Desenvolvimento dos Líderes dos Pais                                 
Oportunidade de Melhoramento na Primavera - 14 de Abril de 2021                                                   
Um fórum para as famílias participarem nas discussões com o director e o pessoal sobre o Plano de Melhoramento da 
Escola, a política de envolvimento familiar, os pactos escola-família e o orçamento de envolvimento familiar para o ano 
lectivo de 2022-2023                                                                                                                         
Actividade de Transição Familiar: Orientação/Reunião Familiar do Jardim de Infância de 
Primavera 19 de Abril de 2022                                                                                                             
Junte-se a nós para aprender enquanto acolhemos as famílias da nossa turma do Jardim de Infância de 2022.           

 

Todos os pais são convidados a participar dos eventos. A comunicação será fornecida em tempo hábil e 
traduzida quando possível.  

 

 



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 07:30 às 14:15 
 

Envolvimento dos pais 
A Sedalia Park acredita que o envolvimento dos pais 
implica a participação dos pais em uma comunicação 

bidirecional regular e significativa, envolvendo a 
aprendizagem acadêmica dos alunos e outras 

atividades escolares, e visa 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 na educação de seus 
filhos e sejam incluídos, conforme apropriado, 
na tomada de decisões e em comitês consultivos 

para ajudar na educação de seus filhos. 

 Caso reuniões adicionais sejam necessárias, 
basta entrar em contato com o escritório 
principal para solicitá-las. 770-509-5162 

 
 

A Sedalia Park está comprometida em ajudar nossos 
pais a participarem das atividades 
listadas neste plano. Ligue ou envie um e-mail 
para nós se precisar de assistência no acolhimento 
ou transporte de crianças para 
participar de nossos programas. 

Telefone: 770-509-5162 

A Sedalia Park 
está crescendo! 

A Sedalia Park tomará as medidas abaixo para promover e apoiar os pais como 
uma base escolar fundamental a fim de fortalecer a escola e alcançar nossos 
objetivos. Nós nos comprometemos a: 

 
 Garantir que todas as informações relacionadas aos programas entre a 

escola e os pais, reuniões e outras atividades sejam publicadas em inglês 
e espanhol no site da escola e CTLS Parent é enviado a todos os pais. 

 
 Fornecer treinamentos mensais para os funcionários durante os períodos de planejamento, os 

quais abordarão estratégias para melhorar a comunicação com os pais e ideias para aumentar o 
envolvimento das famílias. Os funcionários também compartilharão as melhores práticas durante 
as reuniões regulares do corpo docente. 

 
 Fechar parcerias com os programas Head Start e Early Reading, realizando reuniões conjuntas da 

equipe com os pais e enviando informações sobre as atividades de envolvimento para ajudar a 
preparar os pais e os filhos para o jardim de infância e melhorar a transição escolar. 


Compartilhar informações em inglês e espanhol no blog da escola e no boletim mensapara que 
os pais entendam os padrões e avaliações acadêmicas da escola, bem como as maneiras como os 
pais podem monitorar o progresso de seus filhos e trabalhar em parceria com os educadores. 

 
 Comunicar-nos regularmente com todas as famílias e a comunidade em relação a eventos e 

atividades da escola, tanto por meio de mensagens telefônicas quanto por redes sociais e 
folhetos. 

 
 Trabalhar em parceria com os pais para desenvolver treinamentos relevantes e apresentações 

úteis para educar nossa equipe sobre a importância do envolvimento dos pais. 
 

 Fornecer os materiais e folhetos necessários para os pais em conferências, reuniões e atividades 
para ajudá-los a trabalhar com seus filhos a fim de melhorar o desempenho escolar. 

 
 Usar a equipe da comunidade escolar e os parceiros de educação para melhorar a 

conscientização sobre as atividades e eventos listados na política de envolvimento dos 
pais. 

 
 Recolher feedback das famílias em todos os eventos, colocar cartões de 

entrada em torno do edifício, e colocar um formulário de sugestão no 
website da escola para responder aos pedidos das famílias de apoio 
adicional para actividades de envolvimento familiar. 

 



Padrões de envolvimento 
dos pais 

A Sedalia Park e os pais adotaram os Padrões 
Nacionais da PTA para parcerias entre a escola as 
famílias como nosso modelo para envolver os pais, 
os 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. 

 
 
 
 

Equipe da comunidade 
escolar 
A Sedalia Park convida todos os pais a se juntarem à 
equipe da comunidade escolar para compartilhar 
ideias e maneiras de envolver outros pais para 
estabelecer parcerias com a escola, as famílias e a 
comunidade. A equipe se reunirá quatro vezes 
durante o ano letivo, mas os pais também podem 
propor suas ideias ou sugestões em quaisquer 
atividades e reuniões da escola, bem como em nossas 
pesquisas e no site. Para saber mais sobre a equipe da 
comunidade escolar, entrem em contato com a 
diretora Jackson pelo telefone 770-509-5162 ou 
preenchendo o formulário de interesse, que deve ser 
entregue no escritório principal. 

 
Equipe da comunidade escolar 

 Sim, estou interessado e desejo fazer parte da equipe da comunidade escolar. 

 Entrem em contato comigo para que eu possa saber mais sobre a equipe da 
comunidade escolar. 

 Enviem-me notificações sobre futuras reuniões e atualizações. 

Nome:  

Nome e ano da criança:   

Endereço:  

Telefone:    

 
 
 
 

Compartilhem suas opiniões 
Queremos saber o que vocês acham. Se tiverem alguma sugestão ou se alguma parte 
deste plano não for satisfatória em relação às metas dos alunos e da escola para um bom 
desempenho acadêmico, escrevam seus comentários no espaço fornecido e deixem este 
formulário no escritório principal: 

 
Nome: (opcional)    

Telefone: (opcional)      

 

 
 

 

 
 


