
 

Um Acordo de colaboração entre os pais e a 
escola é um acordo desenvolvido em conjunto 

por pais, alunos e professores. Ele explica como 
os pais e os professores trabalharão juntos para 

garantir o sucesso de todos os nossos alunos.  
Esse acordo inclui estratégias para ajudar a 

conectar o aprendizado na escola e em casa. 
 

O que é um acordo de colaboração entre os pais e a escola? 
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Desenvolvimento conjunto 
Os pais, os alunos e os funcionários da Sedalia Park 
trabalharam juntos e compartilharam ideias para 
desenvolver este acordo de colaboração entre os 
pais e a escola em prol do sucesso acadêmico. Os 
professores sugeriram estratégias de aprendizado 
em casa, os pais acrescentaram ideias para torná-las 
mais específicas e os alunos nos disseram o que os 
ajudaria no aprendizado. Incentivamos os pais a 
participar do processo de revisão anual do acordo e 
a realizar alterações com base nas necessidades dos 
alunos.  Os pais podem contribuir com comentários 
a qualquer momento.  Entre em contato com 
Ximena Tapia-Gonzalez pelo número 678-509-5162 
ou pelo e-mail Ximena.Tapia-Gonzalez@cobbk12.org 
para fornecer feedbacks. 

 

Atividades da Sedalia Park para formar parcerias 
Considere juntar-se a nós em alguns dos eventos listados 
abaixo. O voluntariado pode ser feito de forma virtual ou 
pessoalmente. 
Oportunidades de voluntariado: 

• Conselho consultivo de diretores  

• Associação de pais e professores (PTA) 

• Fundação Sedalia Park 

• Para outras oportunidades de voluntariado, entre em 
contato comigo, quando necessário 

• Comitê de planejamento do programa Title I 
Reuniões de parcerias: 

• Estado da escola:  Reunião informativa anual para famílias 
do Title I 

• Veja uma prévia 

• Visitas abertas 

• Semana de reuniões de pais e professores 

• Reuniões para contribuição dos pais no programa Title I 
Oportunidades de envolvimento familiar: 
Noites de matemática, alfabetização e STEAM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) 
Programa acadêmico familiar para dar suporte aos alunos 
em casa 
Sala de recursos para pais 

Caso queira obter mais informações, entre em contato 
com: 
Ximena Tapia-Gonzalez 
Telefone: 678-509-5162 ou 
ximena.tapia-gonzalez@cobbk12.org  

 

 

• Aplicativo CTLS Parent 

• Sistema ParentVUE 

• Pastas semanais 

• Agenda dos alunos 

• Site da escola 

• E-mail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Reuniões de pais e 
professores 

• Twitter e Instagram 

• Folhetos 

• Site do distrito 

• Letreiros da escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

 

Algumas formas de comunicação podem ser fornecidas virtualmente 

 

 
 

 Tiffany Jackson, Diretora 
 

Tiffany.Jackson@cobbk12.org 
 

2230 Lower Roswell Rd. 

Marietta, GA 30068 

Telefone: 678-509-5162 

www.cobbk12.org/SedaliaPark  

 

Atividades da Sedalia Park para 
desenvolver a comunicação 

mailto:Ximena.Tapia-Gonzalez@cobbk12.org
http://www.cobbk12.org/SedaliaPark


 

Professores da Sedalia Park 
 
 
Juntar-se aos alunos e suas 
famílias para ajudar com o 
sucesso dos alunos em língua 
e literatura inglesa (ELA) e 
matemática.  
 
1. Fornecer livros digitais e/ou 
impressos e orientação para 
conduzir discussões e 
respostas por escrito. 
 
 
2. Fornecer materiais 
manipuláveis e atividades para 
praticar a contagem, o 
agrupamento e a comparação 
de objetos. 
 
 
3. Fornecer sessões do 
Programa acadêmico familiar 
para aprendizado de 
estratégias de matemática e 
ELA a serem usadas em casa.   
 

                     Acesse nosso site: 
 

www.cobbk12.org/SedaliaPark  
 
 
 
 
 
 

Objetivos do distrito para o sucesso dos alunos 
• 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 aprendizado 
profissional para atender às necessidades de todos os alunos e 
garantir um alinhamento com as prioridades dos 
superintendentes, conforme medido pelas oportunidades de 
aprendizado profissional, 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 de sucesso 
acadêmico, percepção e disciplina dos alunos. 

 
 

Professores, famílias e alunos unidos na conquista do sucesso 

Famílias da Sedalia Park 
 
 
 

Usar ferramentas de 
aprendizado para ajudar com o 
sucesso dos alunos por 15 
minutos pelo menos duas vezes 
por semana.   
 
1. Praticar leitura, debate e 
escrita com seu filho usando 
livros digitais e/ou impressos.  
 
 
 
2. Usar materiais manipuláveis e 
atividades para orientar a prática 
de contagem, agrupamento e 
comparação de objetos.   
 
 
 
3. Participar ou acessar a sessão 
do Programa acadêmico familiar 
para aprender sobre estratégias 
de matemática e de língua e 
literatura inglesa (ELA) que 
podem ser usadas em casa. 
 
 
 
 
 
 

Alunos 
 
 

Usar ferramentas de 
aprendizado para desenvolver 
habilidades e obter sucesso 
acadêmico. 
 
 
1. Praticar leitura, debate e 
escrita usando livros digitais 
e/ou impressos.  
 
 
 
 
2. Usar materiais manipuláveis 
e atividades para praticar a 
contagem, o agrupamento e a 
comparação de objetos.  
 
 
 
3. Aplicar estratégias de leitura, 
escrita e matemática ao fazer as 
tarefas em sala de aula e em 
casa. 
 

  Um time e um objetivo: atingir o sucesso 
acadêmico dos alunos! 

Objetivos da Sedalia Park para o sucesso dos alunos 

• Nosso objetivo é que todos os alunos possam ler 
em um nível proficiente ou superior.   

• Nosso objetivo é que todos os alunos tenham um 
desempenho em matemática em um nível 
proficiente ou superior.   

Foco para o jardim de infância: 
Alfabetização:  Leitura, debate e escrita sobre textos 
Matemática:  Contagem, agrupamento e comparação 
de objetos. 
Realizar adições e subtrações com fluência até o 
número 5. 

http://www.cobbk12.org/SedaliaPark
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