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January 26, 2018 
 
Caro Pai ou Responsável: 
 
Temos o prazer de anexar o “Boletim Informativo” de nossa escola. Ele contém informações sobre a responsabilidade da 
escola e do distrito, o desempenho dos nossos alunos e professores e outras medidas importantes do desempenho escolar. 
 
A primeira página do boletim contém informações de responsabilidade:  
 
Níveis de Responsabilidade e Assistência: Nossa escola recebeu uma classificação de responsabilidade de "nenhum nível" 
porque os alunos da nossa escola participaram dos testes MCAS de Próxima Geração em 2017. 
 
A primeira página do boletim informativo também mostra como os alunos da nossa escola estão atuando nos testes do 
Sistema Integral de Avaliação de Massachusetts (MCAS). A informação do desempenho e progresso é relatada para a nossa 
escola e também é comparada com o desempenho do nosso distrito e do estado. 
 
A segunda página do nosso boletim informativo fornece informações sobre os alunos e professores da nossa escola em 
comparação com o distrito e o estado. Também estão incluídas outras medidas importantes do desempenho escolar, como 
o desempenho de nossa escola, presença, taxas de suspensão, e desempenho do ensino médio.  
 
Para melhorar o desempenho dos estudantes em nossa escola, estamos: 

 

• Implementando um bloco de intervenção diária para reduzir o déficit no desempenho 

• PLC mensal (comunidade de aprendizado profissional) para os professores continuar o crescimento profissional 

• Incorporando Apoio para Intervenção de comportamento positivo na aprendizagem na área sócio emocional 

Encorajamos você a se envolver em ajudar a melhorar nossa escola. Algumas das maneiras como você pode se envolver 
são: 
 
• Encorajar a aprendizagem do seu filho em casa 
• Participar de reuniões de pais e mestres e outras reuniões especiais 
• Servir como voluntário em nossa escola ou distrito 
 
Finalmente, se o seu filho freqüenta uma escola que recebe fundos federais Título I, você também tem o direito de solicitar 
as seguintes informações sobre as qualificações dos professores de sala de aula do seu filho: 
 
• Se o professor do seu filho é licenciado para lecionar na série escolar e quais materias que ensinam 
• Se o professor de seu filho está lecionando sob uma licença provisória ou uma dispensa de licença 
• O grau universitário e área de concentração do professor do seu filho 
• Se o seu filho recebe serviços de paraprofissionais e, em caso afirmativo, as suas qualificações 
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Para obter mais informações sobre o boletim informativo da nossa escola ou para solicitar informações sobre as 
qualificações dos professores da sala de aula da sua criança, fique à vontade para nos contatar no 508-460-3507. Para obter 

uma cópia completa deste boletim, ou para ver boletims de outras escolas, acesse o site profiles.doe.mass.edu.   
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Kalliope Pantazopoulos, Diretora 
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