
 

Atividades para 
construção de parceria 

As reuniões e atividades serão realizadas em diversos 
momentos para se adequar à agenda de 
pais/responsáveis, por exemplo: 
- Atividade de envolvimento da família Sessão aberta, 
10 de agosto (1, 3, 5) – 12 de agosto (K, 2, 4) 6:00PM 

- Iniciativa de parceria de envolvimento da família 
Reunião sobre o Estado da Escola, 2 de setembro, 07:30 
AM.  
- Conferência de pais e profesores, 19 - 22 de outubro 
e mediante solicitação 
-Estratégias de envolvimento da família Academia de 
 Pais, 28 de outubro, 10 de fevereiro, 24 de fevereiro 
07:30 AM 
- Atividade de envolvimento da família Noite da 
Matematica, 9 de setembro - Noite de Leitura/Escrita, 7 
de outubro - Noite de TEAM (Ciências, Tecnologia, 
Engenharia, Artes e Matemática), 3 de março – 6:00PM 
- Orientação dos pais do jardim de infância 19 
de abril, 5:30 PM 

Comunicação sobre a aprendizagem 
dos alunos 

Garantiremos 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, 
nas redes sociais e CTLS Parent. 
A conferência de pais e professores (em outubro e 
mediante solicitação) informa os pais sobre o 
progresso de seus filhos. 
Facilitador bilíngue disponível para auxiliar os 
pais. 
Se você gostaria de ser voluntário, participar 
e/ou observar a dinâmica em sala de aula, entre 
em contato pelo telefone 770-509-5162. 

O que é o pacto 
de colaboração entre os 

pais e a escola? 

Um pacto descreve como 
trabalharemos com os pais e 
responsáveis para fortalecer 
odesenvolvimento de cada 
criança em nossa escola. 

Desenvolvimento conjunto 
A Escola Primária Sedalia Park 
desenvolveu este pacto de colaboração 
entre os pais e a escola em prol do sucesso 
acadêmico de seus alunos. Os professores 
sugeriram estratégias de aprendizado em 
casa, os pais acrescentaram ideias para 
torná-las mais específicas, e os alunos nos 
disseram o que poderia ajudá-los a 
aprender. As reuniões são realizadas 
anualmente para revisar o pacto e fazer 
alterações com base nas necessidades dos 
alunos. Os pais são incentivados a 
participar da pesquisa anual do Title I 
para nos ajudar a coletar feedback sobre 
os programas e políticas vigentes. 
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Nossas Metas para o Desempenho estudantil  
ELA  Aumentaremos o percentual de alunos da 1ª série 
que pontuam proficiente ou avançado na Avaliação de 
Compreensão de Leitura (RCA) de 50% (Primavera de 
2021) para pelo menos 65% medido pela administração 
de Inventário de Leitura de Primavera de 2022 
Aumentaremos o percentual de alunos que realizam 
profiient ou distinguido na escrita pelo menos no nível 
por trimestre da amostra de inverno para primavera de 
2022. 
Nosso foco de alfabetização: Usar estratégias de escrita 
para responder ao texto. 
Matemática: Aumentaremos o percentual de alunos com 
desempenho em níveis proficientes ou avançados em 
matemática de 45% para 47% medidos pela 
administração do Inventário de Matemática de 
Primavera. 
Nosso foco de fluência de fato: Agregando e subtraindo 
fluentemente dentro de 10 

Metas do Plano de Melhoria do Distrito                    
  
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, resultados de 
pesquisa/questionários e do módulo de visualização na 
website.  
 
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.  
 
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. 

 
 

Professores, pais e alunos – juntos pelo sucesso 
 

 
 

Sedalia Park e a sala de aula 
 

Trabalharemos com os alunos e suas 
famílias para apoiar o sucesso dos alunos 
em Língua e Literatura Inglesa (ELA) e em 
Matemática. 

 Fornecimento de livros do nível 
de leitura dos alunos aos pais. 

 A escola fornecerá sessões da 
Academia de Pais para falar 
sobre estratégias de escrita. 

 A escola fornecerá sessões da 
Academia de Pais para falar 
sobre estratégias de fluência de 
fatos. 

 As sessões da Academia de Pais 
estarão disponíveis no site da 
escola. 

Em casa 
 

Os pais de Sedalia Park uniram-se aos 
funcionários para desenvolver ideias 
de como as famílias podem apoiar o 
sucesso dos alunos em ELA e 
Matemática. 
 Os pais trabalharão com seus 

filhos usando livros no nível de 
leitura deles. 

 As famílias poderão participar das 
sessões da Academia de Pais (ou 
acessá-las posteriormente) para 
aprender sobre estratégias de 
escrita. 

 As famílias poderão participar das 
sessões da Academia de Pais (ou 
acessá-las posteriormente) para 
aprender sobre estratégias de 
fluência de fatos. 

 
 

 
Alunos da Sedalia Park 

Os alunos da Sedalia Park reuniram funcionários e pais para desenvolver ideias de como eles podem  
ter sucesso na leitura e na matemática. Foram feitas as seguintes conexões entre a aprendizagem em 
:casa e na escola. O aluno da Sedalia Park deverá: 

• ler e falar sobre livros nivelados fornecidos pelo meu professor e/ou família em casa. 
• aplicar estratégias de escrita ao trabalhar em minha sala de aula e em casa na 
minha lição de casa. 
• aplique estratégias de fluência de fato ao trabalhar em minha sala de aula e em casa 
na minha lição de casa. 


