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Acordo de colaboração 

Escola Primária Sedalia Park 

 
Objetivo nº 1:   

Jardim de infância: Aumentar o percentual de alunos que 

realizam a Reading Comprehension Assessment (RCA, 
Avaliação da Compreensão de Leitura) em 25%, conforme 

medido pelo teste Reading Inventory (Inventário de Leitura), 

do outono de 2022 até a primavera de 2023. 
Primeira à quinta série: Aumentar o percentual de alunos 

com pontuação em nível proficiente ou avançado em 15%, 

conforme medido pela Reading Comprehension Assessment 

(RCA), do outono de 2022 até a primavera de 2023. 
Objetivo nº 2:   

Jardim de infância à quinta série: Aumentar o percentual 

de alunos com desempenho em nível proficiente ou 
avançado em matemática em 15%, de agosto de 2022 a maio 

de 2023, conforme medido pelo Math Inventory (Inventário 

de Matemática). 
Objetivo nº 3:   

Quarta à quinta série: Aumentar o percentual de alunos 

com desempenho em nível proficiente ou diferenciado na 
escrita em pelo menos 15%, de agosto de 2022 a maio de 

2023, conforme medido pelas categorias de respostas 

elaboradas pelo Write Score (Pontuação de Escrita). 

 
 

 

Plano escolar em prol do sucesso acadêmico 

compartilhado 
O que é?   
Trata-se de um plano que descreve como a Sedalia Park fornecerá  

oportunidades para melhorar o envolvimento familiar para dar suporte ao  

aprendizado dos alunos. A Sedalia Park valoriza as contribuições e a 

participação das famílias para estabelecer uma parceria igual com o objetivo  

comum de melhorar o sucesso acadêmico dos alunos. Esse plano descreve as  

diferentes maneiras como a Sedalia Park apoiará a participação familiar e como 

os pais poderão ajudar a planejar e participar de atividades e eventos para  

promover o aprendizado dos alunos na escola e em casa.  

Desenvolvimento conjunto 
A Sedalia Park convida todos os pais a preencherem a pesquisa/avaliação de outono de melhoria da escola, a 

fim de fornecer sugestões sobre o programa Title I.  Todos os pais também estão convidados a participarem 

da reunião de primavera para sugestão de melhoria da escola, a fim de revisar a política de envolvimento dos 

pais, nosso acordo de colaboração entre os pais e a escola, os tópicos de aprendizado profissional em relação 

à capacidade da equipe e o orçamento de participação dos pais. Além disso, as sugestões e os comentários dos 

pais sobre este plano são bem-vindos a qualquer momento do ano letivo. O plano será publicado no site da 

nossa escola para que os pais possam consultá-lo e enviar comentários ao longo do ano. Todos os 

comentários enviados durante o ano serão usados para revisar o plano para o próximo ano letivo. Também 

publicaremos uma pesquisa anual on-line para que os pais deem sugestões sobre o plano e o uso de 1% da 

reserva de fundos para envolvimento dos pais. Os pais também podem fazer comentários nas reuniões e nas 

atividades do ano letivo. 

A quem ele se aplica?  
Todos os alunos que participam do programa Title I - Parte A, e seus pais e familiares são incentivados e 

convidados a participar integralmente das oportunidades descritas nessa política.  A Sedalia Park oferecerá 

amplas oportunidades para a participação de pais substitutos de crianças negligenciadas e delinquentes, pais e 

familiares que não dominem o inglês, pais com deficiência e pais de crianças migrantes. 

Onde ele está disponível?  
Todas as famílias receberão o plano durante a semana de Reuniões de pais e professores. Ele também estará 

disponível no site da escola, e é possível encontrar uma cópia na pasta da secretaria. Também é possível 

consultar uma cópia do plano no Centro de recursos para pais. Caso queira, basta solicitar que enviaremos o 

plano a você por correio.  

O que é o Title I? 
A Sedalia Park é reconhecida por ter o programa Title I implementado em toda a escola como parte do Every 

Student Succeeds Act (ESSA, Lei em prol do sucesso acadêmico de todos os alunos). O Title I foi elaborado 

para dar apoio aos esforços de reforma escolar local e do estado em relação aos padrões acadêmicos estaduais 

desafiadores, que reforçam e aprimoram os meios de melhorar o ensino e o aprendizado dos alunos. Os 

programas do Title I devem ser baseados em meios eficazes de melhorar o sucesso acadêmico dos alunos e 

incluir estratégias para apoiar o envolvimento dos pais. Todas as escolas que atendem ao programa Title I 

devem desenvolver, em conjunto com todos os pais, uma política por escrito de envolvimento familiar.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cobbk12.org/SedaliaPark


 

2022-2023 

Escolas do Condado de Cobb 

Objetivos do distrito 

• Aumentar o desempenho dos alunos em todas as principais 
áreas de conteúdo em até 2% por ano, conforme medido pelos 
dados de sucesso acadêmico.  

• O Cobb County School District (CCSD, Distrito Escolar do 
Condado de Cobb) aumentará a taxa de participação de famílias 
e comunidades envolvidas em serviços/programas em 10%, 
conforme medido pelos dados, pelos resultados de pesquisas e 
pelos módulos de visualização na web do CLTS Parent.  

• Até 2023, nós reorganizaremos a estrutura de PL (aprendizado 
profissional) para atender às necessidades de todas as escolas e 
garantir um alinhamento com as prioridades dos 
superintendentes, conforme medido pelas oportunidades de PL, 
pelas pesquisas e pelo sucesso acadêmico dos alunos.  

• Até o fim do ano letivo de 2025, todas as escolas já terão 
identificado as práticas e os recursos necessários para apoiar o 
sucesso dos alunos, conforme medido pelos dados acadêmicos, 
de percepção e disciplina dos alunos.  

  
 

 Acordos de colaboração entre as 

famílias e a escola 
Como parte desse plano, a Sedalia Park e nossas famílias 

desenvolverão um acordo de colaboração entre as famílias e 

a escola, que explicará como pais e professores trabalharão 

juntos para garantir que todos os nossos alunos alcancem os 

padrões do nível de suas séries. Os acordos serão revisados e 

atualizados anualmente com base no feedback dos pais, dos 

alunos e dos professores durante o fórum sobre Melhorias 

da escola. Os acordos de colaboração entre as famílias e a 

escola serão distribuídos durante a semana de Reuniões de 

pais e professores, nos dias 18 a 21 de outubro de 2022. 

Cópias também serão disponibilizadas ao longo do ano com 

o professor de cada aluno. 

 

 Vamos nos reunir! 
A Sedalia Park sediará os seguintes eventos para criar um envolvimento sólido dos pais, a 
fim de apoiar uma parceria entre a escola, os pais e a comunidade e melhorar o sucesso 
acadêmico dos alunos. As atividades de Family and Community Engagement (FACE, 
Envolvimento familiar e comunitário) serão realizadas em diferentes momentos, a fim de 
dar a todas as famílias a oportunidade de participarem. Se você não puder participar e 
quiser informações sobre as reuniões, entre em contato com a Sedalia Park 
 
Estado da reunião escolar – 1º de setembro de 2022: das 7h30 às 9h pelo TEAMS  
Nós o convidamos para uma manhã de aprendizado sobre nosso programa Title I, incluindo a política de envolvimento dos 
pais e da família, os acordos de colaboração entre os pais e a escola, os direitos dos pais de acordo com o Title I, os 
destaques do plano de melhorias da escola e o uso de 1% da reserva de fundos para a participação familiar.  Além disso, 
você receberá uma descrição sobre o currículo de nossa escola e as avaliações utilizadas para monitorar o progresso do 
aluno. 
 
Reuniões de pais e professores – 18 a 21 de outubro de 2022 
Receba atualizações sobre o progresso de seu filho em sala de aula e sobre as avaliações durante a Semana de reuniões.  
Os pais podem solicitar reuniões com o professor de seu filho a qualquer momento, conforme necessário. 
 
Pesquisa de outono para sugestões de melhorias da escola – 18 a 21 de outubro de 2022 
A Sedalia Park enviará a Pesquisa/avaliação do Title I por meio do aplicativo CTLS Parent.  Será solicitado aos pais que deem 
sua opinião sobre a escola, as atividades e os programas atuais e futuros de envolvimento familiar e comunitário. 
 
Fórum de primavera para sugestão de melhorias da escola – 13 de abril de 2023  
Os pais e professores analisarão e discutirão o programa Title I da Sedalia Park, as futuras atividades com os pais, a política 
e os acordos de colaboração entre as famílias e a escola, o orçamento de participação familiar e o treinamento da equipe. 
 
Próxima reunião com os pais de alunos do jardim de infância – 19 de abril de 2023  
Famílias de alunos do jardim de infância que passarão para a próxima série serão introduzidas às expectativas e 
oportunidades de aprendizado oferecidas na escola primária. 
 
Reunião com os pais de alunos da sexta série que passarão para a próxima série – 1º de maio de 2023  
Famílias de alunos da sexta série que passarão para a próxima série serão introduzidas às expectativas e oportunidades de 
aprendizado oferecidas no ensino fundamental. 
 

As noites de envolvimento familiar com o currículo escolar fornecerão informações sobre o currículo às famílias por meio 
de atividades práticas pensadas para cada série. 

 
Noite da matemática  As famílias aprenderão como oferecer suporte ao aprendizado de matemática em casa – 22 de 
setembro de 2022      
Noite da alfabetização As famílias aprenderão como oferecer suporte à alfabetização em casa – 17 de novembro de 2022           
Noite de STEAM As famílias aprenderão sobre o STEAM por meio de atividades práticas – 2 de março de 2023      
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Centro de recursos para pais  

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h30 

às 14h30 

Visite o Parent Resource Center (PRC, Centro de recursos para pais) 
para conferir livros, materiais de estudo e atividades para usar em 
casa com seus filhos. Os computadores estão disponíveis para os pais 
conhecerem o CTLS Learn, o CTLS Parent e os recursos educacionais. 

 

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

bilateral, regular e significativa, envolvendo o 
aprendizado acadêmico dos alunos e as outras atividades 

escolares, visando 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. 

 

O envolvimento dos pais é 

importante 
A Sedalia Park está comprometida em ajudar os pais e as 

famílias a participar das atividades listadas nessa política. 

Ligue para nós ou envie um e-mail caso precise de assistência 

com creche ou transporte para participar de nossos 

programas. 

 

Ximena Tapia-Gonzalez 

Telefone: 678-509-5162  

Ximena.Tapia-Gonzalez@cobbk12.org  
 

 

Um time e um objetivo: atingir o sucesso 

acadêmico dos alunos!  
A Sedalia Park tomará as medidas a seguir para promover e apoiar os pais como 
uma base escolar fundamental, a fim de fortalecer o desempenho acadêmico 
dos alunos e atingir os objetivos da escola. Nós nos comprometemos a: 
 

✓ Garantir que todas as informações relacionadas aos programas, 
reuniões e outras atividades entre a escola e os pais sejam publicados 
em inglês e espanhol no site da escola e incluídos nas mensagens do 
CTLS para todos os pais.  

 
✓ Fornecer dois treinamentos por semestre 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.  

 
✓ Fechar parcerias com as escolas secundárias, realizando reuniões e eventos conjuntos para os 

pais e enviando informações sobre as atividades de envolvimento para ajudar a preparar os 
pais e os filhos para a transição escolar.  

 
✓ Compartilhar informações em inglês e espanhol no site da escola para que os pais entendam 

os padrões e avaliações acadêmicos da escola, bem como as maneiras como eles podem 
monitorar o progresso de seus filhos e trabalhar em parceria com os professores.  

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

atividades da escola por meio do CTLS Parent, do site, das redes sociais, de cartazes pelo 
campus e de 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 a fim de os ajudar a trabalhar com seus filhos e melhorar o desempenho escolar.  
 

✓ Usar a equipe de ajuda aos pais e os parceiros de educação para aumentar a conscientização 
sobre as atividades e os eventos listados na política de envolvimento dos pais. 
 

✓ Coletar feedback dos pais em todos os eventos e fazer várias pesquisas ao longo do ano letivo 
para que os pais deem sua opinião sobre as atividades de envolvimento e as reuniões 
solicitadas. 
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Padrões de envolvimento 

dos pais 
 

A Sedalia Park e os pais adotaram os Padrões 
Nacionais da PTA para parcerias entre a escola e as 
famílias como modelo para envolver os pais, os 
alunos e a comunidade. Esses padrões incluem: 
 

1. Acolhimento de todas as famílias 
2. Comunicação eficaz 
3. Apoio ao sucesso acadêmico dos alunos 
4. Manifestação pelos direitos de cada criança 
5. Poder compartilhado 
6. Colaboração com a comunidade 

Conselho consultivo de diretores 
O propósito do Conselho consultivo de diretores é unir os 
pais, os membros da comunidade e a equipe escolar, a fim 
de fornecer uma maior compreensão e respeito mútuo 
com as preocupações de cada um, bem como compartilhar 
ideias para a melhoria da escola.  
 
O Conselho consultivo de diretores se reúne três vezes por 
ano letivo. Além do diretor, os membros do conselho 
incluem:  
1. Dois membros da equipe (sendo um deles o Professor 
atual do ano).  
2. Dois pais (sendo um deles o presidente atual do PTSA).  
3. Dois membros da comunidade (sendo um deles um 
representante do Parceiro de educação). 
4. As escolas de ensino médio devem incluir apenas o 
presidente da associação do governo estudantil ou o 
presidente das classes do último ano. 
 
Caso queira compartilhar suas ideias e perspectivas com o 
Conselho consultivo de diretores, entre em contato com 
Tiffany Jackson, diretora da escola, pelo e-mail 
Tiffany.Jackson@cobbk12.org   

 

 

  
                                                              

 

Compartilhe suas opiniões 
Queremos saber o que você acha. Se tiver alguma sugestão ou se alguma parte desse plano não for 
satisfatória em relação às metas dos alunos e da escola para um bom desempenho acadêmico, escreva 
seus comentários no espaço fornecido e entregue este formulário na secretaria: 
 

Nome: (opcional)  

Telefone: (opcional)    

E-mail: (opcional)  

 

Sugestões, elogios e preocupações: 

Oportunidades de envolvimento dos pais 
 

☐ Estou interessado(a) em participar do Conselho consultivo de diretores. 

☐ Estou interessado(a) em ser um voluntário da PTA. 

☐ Estou interessado(a) em ser um voluntário da Fundação Sedalia Park. 

☐ Estou interessado(a) em outras oportunidades de voluntariado. Entrar em contato comigo, quando 

necessário. 

Nome:  

Nome e série do aluno:  

Telefone:    

Endereço de e-

mail: 
 

 

Mandar esse formulário por e-mail para Ximena.Tapia-Gonzalez@cobbk12.org  

ou entregar pessoalmente na secretaria da escola. 
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