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O que é Título I? 
A Escola PrimáriaPowers Ferry  é indentificada 

como uma escola de Title I como parte  do Ato  

1965 (ESEA) das escola primarias e secundarias. 

Título  I significa mais ajuda do governo estatal e 

local  em esforço para indentificar  e ajudar as 

dificuldades academicas dos estudantes  e 

melhorar o ensinamento . Os programas do  

Título I deve ser baseado em meios efetivos para 

aumentaro progresso dos estudantes e promover 

estratégias para aumentar o envolvemento dos 

pais. Todas as escola do Título I deve criar junto 

com todos os pais uma política por escrito de 

envolvemento dos pais.  

                                            

                                             

 

Plano Para o Sucesso Compartilhdo dos Estudantes 

 
O que é? 
Este é um plano que descreve como a Escola  Powers Ferry  irá fornecer 

Oportunidades para melhorar o envolvimento dos pais para apoiar a aprendizagem dos alunos. 

A Powers Ferry valoriza as contribuições e o envolvimento dos pais, 

Estabelecer uma parceria igualitária para o objectivo comum de melhorar a aprendizagem. 

 Este plano descreve as diferentes maneiras pelas quais a Powers Ferry  

Irá apoiar o envolvimento dos pais e como os pais podem ajudar a planejar e participar atividades e 

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

 

Como este plano é revisado?  
 A Escola Primária Powers Ferry convidou todos os pais para participar de nosso Encontro Anual de 

Insumos Escolares no outono passado para revisar e rever esta política de envolvimento dos pais, bem 

como o plano escolar, o orçamento escolar e o orçamento de envolvimento dos pais. Além disso, os 

comentários  dos pais sobre este plano são bem-vindos durante o ano letivo. O plano é publicado no site 

da nossa escola para que os pais vejam e enviem comentários ao longo do ano. Todos os comentários dos 

pais recebidos durante o ano serão usados para revisar o plano para o próximo ano letivo. Também 

distribuímos uma pesquisa anual on-line e por correio postal para pedir aos pais as sugestões sobre o 

plano e o uso de fundos para o envolvimento dos pais. Os pais também podem dar feedback durante 

várias reuniões de pais e atividades durante o ano letivo. Uma caixa de sugestões é localizada  na 

secretaría da escola para comentãrios, ideoias e sugestões.  

Para quem é?  
Todos os alunos que participam no programa do Título I, Parte A, e suas famílias, são encorajados e 

convidados a participar plenamente das oportunidades descritas neste plano. Powers Ferry Elementary 

proporcionará uma oportunidade completa para a participação de pais com Inglês limitado, pais com 

deficiência e pais de crianças migratórias. Nos casos em que o estudante residir em uma instalação 

residencial negleted e delinqüente, um representante dessa facilidade pode servir como um proxy para o 

pai. 

Onde Posso ver este Plano?  
O plano será publicado no site da escola e no Centro de Recursos para Pais onde os pais podem levar para 

casa uma cópia. 

http://www.cobbk12.org/Powers


 

2021–2022 Metas do Distrito 

· Até o final do 2021-2022 ano letivo, 100% das escolas continuarão a usar 
nosso processo colaborativo orientado de dados, a Cobb 
Collaborative Community (CCC), com fidelidade para melhorar o 
aprendizado. 

· CCSD aumentará a taxa de participação das famílias e das comunidades 
que acoplam em serviços/programas por 10% como medido por dados de 
ParentVUE, resultados da pesquisa e módulo dos resultados do web viewa. 

· Até o final do 2021-2022 ano letivo, 100% das escolas e distrito usará uma 
avaliação distrital comum para medir o impacto da aprendizagem 
profissional que, por sua vez, orientará as decisões sobre a melhor forma de 
apoiar os professores e líderes em alta pobreza/necessidades escolas de 
ensino médio. 

· Até o final do ano escolar 2022 aumentar a implementação efetiva de 
sistemas de apoio multi-camadas, aumentando o acesso a 
programas/recursos para preparar os alunos para a faculdade e carreiras, 
medido por taxas de participação. 

                        2021-2022 Metas da Escola 

O percentual de alunos marcando proficiente ou avançado no inventário de 
leitura aumentara 15%. de maio 2021 a maio 2022 para níveis de grau 2-5. 

  

O percentual de alunos marcando proficiente ou avançado no inventário de 
matemática aumentará em 15% de maio de 2021 a maio de 2022 para cada 
nível de grau K-5. 

 

 
 
Compacto entre Pais e Escola 
Como parte deste plano, a Escola Powers Ferry  e nossas 

famílias desenvolverão um contrato entre pais e 

professores, um acordo que pais, professores e alunos 

desenvolverão para explicar como pais e professores irão 

trabalhar juntos para garantir que todos os nossos alunos 

atinjam nivel  de grau. Os contratos serão revisados e 

atualizados anualmente 

                          dependendo do   Feedback dos  

                          pais, dos alunos Professores  

                           durante as  Reuniões em escola. 

                                               O pacto deEscola/pais 

                                               são mantidos   Com  

                                               professoar sua criança       

                                               se os pais precisam de  

                                               uma copia. 

                                                   

Vamos nos Juntar! 
Encorajamos todas as famílias  serem parceiras de educação na escola para o sucesso de 

seus filhos por: 

A-Convidar os pais para assistir às reuniões de todos, fornecendo-lhes o plano de 

envolvimento escolar de Powers Ferry  

     B- Convidar os pais para servir em comitês como o Conselho de escola, o Comitê de  

     plano de melhoria escolar, Comitê de planejamento de ação  política/compacto  

     e o PTSA.  

C- fornecer reuniões realizadas durante o dia  escolar e fora do horário escolar.  

                    Programas agendados para este ano são os seguintes:  

• Conhecer os professores – 29/7/2021.  

• Reunião Informação de Titulo I da Escola – 6/9/2021 

• Reunião de Melhoria Escolar(Outono)- 7/10/2021 

• Reunião de Treinamento para os funcionarioas -#1 1/9/2021 

• Reunião de Treinamento para os funcionarioas -#2 10/11/2021 

• Reunião de Treinamento para os funcionarioas -#3 2/2/2022 

• Reunião de Treinamento para os funcionarioas -#4 16/3/2022 

• Runião de Melhoria Escolar (Primavera)- 09/03/2021 

• Noite da Ciencia STEM  – 23/9/2021 de 18:30-20:00hrs 

• Titulo I Noite de Matematica- 7/10/2021 

• Semana da conferência- 19/10/2021-21/10/ 2021 

• Festival de Outono- 16/10/2021 de 11:00-13:00hrs 

• Title I Noite da Matematica no Kroger– 09/12/2021 

Currículo de matemática, padrões, avaliações escolares e estratégias serão revisados 

• Character Extravaganza –20/01/2022 

• Leia Comigo- Noite de Leitura na Biblioteca de Sewell Mill- 09/03/2022 

O valor e importancia da contribuição dos familiars são importantes para a comunicação entre 

escola e casa. 

 

Estas datas estão listadas no site da escola Powers Ferry e também no plano de atividades 

escolar. Se voçê não pode participar, peça as informações na escola. 

 
 
 

 
 
 

 



 

Centro de Recursos Para os Pais 

Venham e visite o Centro de Recursos para os pais 

retirar emprestado livros e atividades para ajudar 

seus filhos em casa. Existem computadores para os 

pais usarem e explorar sites de ajuda educacional..O 

centro é aberto  

Segunda – Sexta, 7:30  – 14:15hrs. 

 

Envolvimento dos Pais 
A escola Powers Ferry acredita a participação dos Pais 

deve ser baseada em reciprocidade com escola  e deve ser 

em duas vias signicativas  envolvendo  a aprendizagem 

acadêmico do aluno  e outras atividades escolares 

incluindo: 

 

• Pais que tenham uma parte integral na aprendizagem 

do aluno. 

 

• Pais que sejam encorajados a participar ativamentoe 

na escola na parte da educação do aluno. 

 

• Que os pais sejam parceiros com pleno direito na 

educação de seus filhos e sejam incluidos, conforme o 

caso, na tomada de decisões do concelho educativo. 

• Que este plano seja usado conforme esta 

descrito.  

 

A Escola Primária Powers Ferry esta comprometida  

a ajudar nossos pais com estas atividades 

Por favor telephone ou cuminique com aescola se 

necessita ajuda com transporte se precisar para 

participar desta atividades. 

 

(770) 578-7936 or  

Cristina.Clinton@cobbk12.org 

Os pais receberão informações em sua lingua maternal e a tempo para participar das atividades. A 

escola Powers usa os seguintes metdos de comunicação para informar os pais:  

 

Blackboard Connect - Este e um system telefonico automatizado que ligará para sua casacom anuncios 

gerais da escola quando o aluno estiver ausente da escola. Dra. Patrice Jones,  a diretora, usa este 

sistema para informar os pais semanalmente. 

• Open House- Este evento acontece no primeiro mes de aulas para fornecer aos pais  informações 

sobre o estudante,Parent VUE, comunicação escolar, PTSA, oportunidades para voluntários, 

como tambem outras informações relevantes.  

• Página Web – Powers Ferry tem uma pagina web como meio de comunicação para informar os 

alunos e pais sobre os eventos vindouros, como também blogs das professoras e outras 

informações relevantes , tudo isto poder encontrado no  www.cobbk12.org/PowersFerry 

• E-NEWS Blasts – Este e um meio de mensagem usado  para compartilhar atualizações de eventos 

na escola e na comunidade . 

• Mensagens Textos. 

• Agendas de Estudante e Pasta Amarela- A agenda e/ou  pasta amarela do estudante é 

proporcionada a cada estudante de Powers Ferry. A agenda ou a pasta amarela expoe as atividades 

diarias como também comportamento do aluno no dia a dia. Esta e uma ferramenta importante  

para ser  usada entre pais e profesores  

• Semana da Conferência – A semana da conferência é 10-22 de Outubro de 2021. Os pais tem a 

oportunidade de conversar com os professors para melhorar o relaciomente entre pais e mestres. 

Também os pais podem vir conferenciar com os prfessores a qualquer dia escolar se necessário 

mediante um apontamento. 

• Oficina Para os Pais – A escola Primario Powers Ferry conduzirá várias oficinas de informações 

durante o ano escolar para manter os pais  involvidos na educação  dos seus filhos. Estas oficinas 

fortalecerão a parte educacional na escola e em casa.  

 

http://www.cobbk12.org/Powers


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Padrões de Envolvimento 

dos Pais 
A Escola Primária Powers Ferry e nossos pais 

adotam os padrões do  Sistema da PTA Nacional e os 

Padrões da Parceria entre Pais e Escola como modelo 

envolvendo os pais e alunos. Esses padrões são: 

 

1. Todas as famílias são bem-vindas 

2. Cominicação efetiva 

3. Suporte para o sucesso dos estudantes 

4. Ser a voz para cada estudante 

5. Compartilhar poderes 

6. Colaborar com a comunidade 

 

 

                                    Compartlhe Seus Pensamentos 

Queremos ouvir de você. Se você tem alguma sugestão ou se há alguma parte desta 

política que você sente não é satisfatório com os objetivos dos estudantes e da escola 

para a realização académica, forneça-nos por favor seus comentários no espaço fornecido 

e deixe este formulário na secretaria ou entre em contato com Patrice L. Jones em (770) 

578-7936 ou em Patrice.Jones@cobbk12.org. 

 

Nome: (opcional)  _______________________________________________________  

 

Telefone: (opcional) 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________
_ 
 

.    Parceria da Escola e a Cominudade  
 
a.   Nossa escola constroi laços educativos  entre a casa, a escola, os professors,  

                 os diretores  e todos os funcionarios coletando informações dos pais como   
                 alcançar, trabalhar e comunicar com eles como parceiros educacionai         
                 
b.   Nossa escola tem parceria educacional com os seguintes membros de nossa     
                 cuminidade. Alguns de nossos parceiros são:    

 MacDonald’s, Zaxby’s, Chick-Fil-A at Eastlake, Omega, Psy Phi Fraternity Inc 
Chi Gamma Gamma Chapter,  Marietta Martial Arts, Tiger Rock Martial Arts,  
Kona Ice. Our sister schools são Mount Bethel Elementary School, Sope Creek 
Elementary, Dickerson Middle School, Pope High School, Wheeler High School 
Walton High School e o East Cobb Gatherings. Nossos parceiros nos apoiam 
em sucessos academicos e de comportamento, incentivos educativos e 
reconhecimento de sucesso educativo. 


