
 

Um Pacto Escolar-Pai é um acordo que pais, 

alunos e professores desenvolvem juntos. Isso 

explica como pais e professores trabalharão 

juntos para garantir que todos os nossos alunos 

tenham sucesso.  Este compacto inclui estratégias 

para ajudar a conectar a aprendizagem na escola 

ao aprendizado em casa. 
 

O que é um Pacto Escolar-Pai? 
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Desenvolvido em conjunto 
 

Os pais, alunos e funcionários da Bumby 

Elementar trabalharam juntos e 

compartilharam ideias para desenvolver o 

pacto escolar-pai para a realização. Os 

professores sugeriram estratégias de 

aprendizagem em casa, os pais adicionaram 

ideias para torná-los mais específicos, e os 

alunos nos disseram o que os ajudaria a 

aprender. Os pais são incentivados um 

participar   do   processo anual de revisão do 

compacto e fazer mudanças com base nas 

necessidades dos alunos.   Os pais são bem-

vindos para contribuir com comentários a 

qualquer momento.   Entre em contato com 

Luz Landeverde pelo telefone (770) 916-

7070 ou Luz.landeverde@cobbk12.org para 

fornecer comentários. 

 

Atividades elementares de Brumby 

para construir parcerias 
Por favor, considere se juntar a nós através de alguns 

dos eventos listados abaixo. As oportunidades de 

voluntariado podem ser virtuais ou presenciais. 
 

Oportunidades de voluntariado: 
• Leitores em sala de aula (pessoalmente ou virtual) 
• Centro de Mídia  
• Comitê de Planejamento do Título I 
 

Reuniões de Parceria: 
Reunião Anual de Informações sobre Pais do Título I 
Casa Aberta 
Conheça e cumprimente  
Reuniões de entrada dos pais do título I 
Semana de Conferência dos Professores-Pais 
 

Oportunidades de engajamento familiar: 
 Noites Acadêmicas 
Dia da Carreira 
Sala de Recursos dos Pais 

Se quiser mais informações, entre em contato: 
 
Luz Landeverde 
(770) 916-7070 ou Luz.landevere@cobbk12.org 
 
 

 

 

• CtLS Pai 
• ParentVUE 
• Pastas semanais 
• Agendas estudantis 
• Site da Escola 
• Boletins Mensais 
• Email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferências de 

Pais/Professores 
• Facebook &Twitter  
• Panfletos 
• Site do Distrito 
• Marquise escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algumas comunicações podem ser fornecidas 

virtualmente 
 

 

 

Sandra Alford, Diretora 
 

Sandra.Alford@cobbk12.org 
 

Estrada Terrell Mill, 815 

Marietta 30067 

770 916-7070 

 
www.cobbk12.org/Brumby 

 

Atividades elementares de Brumby 

para construir comunicação  
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 Professores Do Ensino 

Fundamental de Brumby 
 
Professores, especialistas e 

equipe de apoio da terceira série 

trabalharão os alunos e suas 

famílias para desenvolver a 

competência matemática e 

leitura dos alunos de acordo com 

os padrões de nível de série.  O 

foco de nossas principais 

conexões com as famílias será: 
 
1. Forneça aos pais uma 

variedade de estratégias de 

matemática e leitura que 

atendam aos Padrões da 

Geórgia. Exemplos de cada 

um serão fornecidos através 

do CTLS Parent, reuniões de 

pais em sala de aula ou 

conferências. 
 

2. Fornecer suporte 

matemático individualizado 

e personalizado usando o 

software Dreambox 

Learning. 
 
3. Fornecer suporte de leitura 

individualizado e adaptável 

usando o programa de 

leitura on-line Headsprout.   
 

                     Visitar nosso Website: 
 

www.cobbk12.org/brumby 
 
 
 
 
 
 

Metas distritais para o desempenho 

estudantil 
• Aumente o desempenho dos alunos em todas as áreas 

principais de conteúdo em 2% ao ano, medido pelos dados de 

realização. 
 

• O CCSD aumentará a taxa de participação das famílias e 

comunidades que se envolvem em serviços/programas em 

10% medidos pelos dados da CLTS Parent, resultados da 

pesquisa & módulo de visão web. 
 

• Até 2023, reorganizaremos o quadro de aprendizagem 

profissional para atender às necessidades de todos os alunos 

para garantir o alinhamento com as prioridades do 

superintendente, medida por oportunidades de aprendizagem 

profissional, pesquisas e realização dos alunos. 
 

• Até o final do ano letivo de 2025, todas as escolas terão 

práticas e recursos identificados que apoiam o sucesso dos 

alunos, medidos pelos dados de desempenho, percepção e 

disciplina dos alunos. 

 
 

Professores, pais e alunos juntos pelo sucesso 
 Famílias Elementares Brumby 
 
As famílias podem apoiar a 

compreensão da matemática e 

leitura do aluno por: 
 
1. Utilizando estratégias 

fornecidas pela escola tanto na 

leitura quanto na matemática 

para explorar livros e 

habilidades de alfabetização, 

bem como conceitos 

matemáticos com seu filho. 
 

2. Ajudando seu filho a 

desenvolver o amor pela leitura 

lendo os materiais fornecidos 

com eles em casa. 
 

 
3. Garantir que seu filho faça 

login com frequência no 

software Dreambox para 

construir compreensão 

conceitual e fluência 

processual. 

 Aluno do Ensino Fundamental 

de Brumby 
 
Os alunos de Brumby podem 
ter sucesso na escola e cumprir 
nossas metas escolares tanto 
em Matemática quanto em 
Leitura. Como estudante, eu 
posso: 
 
1. Use uma variedade de 

estratégias matemáticas 
para resolver problemas 
matemáticos dentro e fora 
da escola e use uma 
variedade de estratégias de 
leitura para ler e entender o 
que estou lendo dentro e 
fora da escola. 

 
2. Leia pelo menos 20 

minutos todas as noites. 
 
3. Faça login na Dreambox e 

pratique fatos e conceitos 
matemáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Um time, um gol, sucesso estudantil ! 

Escola Primária Brumby Goal(s) para o desempenho 

estudantil 

Leitura - Aumente o percentual de alunos pontuando na faixa 

proficiente e/ou avançada em 20 pontos percentuais da 

primeira administração em agosto até a administração final em 

maio, conforme determinado pela avaliação do Inventário de 

Leitura distrital..  Em3ª série nossa escola se concentrará 

em fluência e compreensão no nível P. 

Matemática - Aumente a porcentagem de alunos pontuando 

na faixa proficiente e/ou avançada em 10 pontos percentuais, 

conforme determinado pela avaliação do MI distrital.  Na 3ª 

série nossa escola se concentrará em +/- dentro de 

1000, fatos de multiplicação e resolução de dois 

problemas de palavras de passo. 

 

http://www.cobbk12.org/brumby

