Escolas Públicas de
Everett

Reunião de Pais e Professores

Pais e professores se reúnem regularmente para
discutir o progresso dos alunos e fortalecer as
parcerias domésticas e escolares.

As Escolas de Everett são o Orgulho
de Everett!

Acordo entre Casa e Escola
Pais, alunos e escolas desenvolvem
conjuntamente acordos que definem metas,
expectativas e responsabilidades
compartilhadas.

Título
I
Informações para
os pais

Calendário Mensal / Boletim de
Noticias
Nosso calendário e boletim de noticias do Título I
são um excelente recurso para você estar ciente e
se envolver nas atividades de seu filho. Ativida
des mensais apoiam a leitura e a matemática de
seu filho em casa.

Pesquisa de Avaliação de
Necessidades
Em um esforço para melhor atender às
necessidades dos alunos. A pesquisa de avaliação
é um processo que ajuda as equipes da escola a
conhecer as áreas de pontos fortes e as áreas que
precisam ser melhoradas. No final do ano letivo,
você receberá uma pesquisa.

Visite nos :

www.everettpublicschools.org

Escolas Públicas de
Everett
121 Vine Street
Everett MA, 02149
617-394-2400
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Portuguese
Coordenadora do Título I: Michelle
Rooney
617-394-2400
mrooney@everett.k12.ma.us

Escolas Públicas de
Everett

AJUDE SEU FILHO
A ALCANÇAR!

O objetivo do Título 1 é uma qualidade maior de
educação para cada criança e apoiar os pais para
ajudar seus filhos.

Objetivos do Título I
• Aumentar o envolvimento familiar
• Apoiar ambos grupos, os pequenos de leitura e
a intervenção de matemática
• Melhorar as estratégias de ensino

O que nós fazemos

Envolvimento dos Pais/Responsabilidades
Compartilhadas
Como pai, você pode influenciar o sucesso do seu filho
na escola. O Envolvimento dos Pais é um aspecto
importante do Título 1. Nós o encorajamos a participar
ativamente da educação do seu filho.

• Noites de Alfabetização
• Noites de Matemática

Como você pode se envolver mais na
educação do seu filho:

• Oficinas de café da manhã para os pais
•

Atendendo eventos para famílias na escola do
seu filho.

•

Sendo voluntário na escola do
seu filho

•

Participando do PTO (Organização de Pais e
Professores ) na escola do seu filho

•

Atendendo as Reuniões de
pais/professores

•

Comunicando-se com o professor do seu filho
regularmente por telefone, e-mail, ou bilhetes.
.

O que é o Titulo I
O título I é um programa financiado pelo
governo federal destinado a garantir que todas as
crianças tenham uma igualdade justa e uma
oportunidade significante para obter uma
educação de alta qualidade e atingir o mínimo de
proficiência em padrões de desempenho
acadêmico estatais desafiantes e avaliações
acadêmicas estaduais.

