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O que é o Title I? 
O programa federal Titulo I fornece fundos suplementar para o distrito para o propósito expressado para server aqueles estudantes 
que são identificados com grande necessidade da ajuda do Title I baseado no critério de seleção do estudante. Esses fundos 
aumentam o nivel dos fundos fornecidos pela Conta de Educação Local (LEA) usado para educar os estudantes do distrito. Esses 
estudantes elegiveis para o acesso dos serviços do Title I demonstra um baixo desempenho academico, qualificando de acordo com o 
processo especifico de avaliação do desempenho do estudante que é de base evidenciada. 
 
O que é o Compacto de Escola dos Pais/Guardião? 
Os distritos estão requerindo um estabelecimeto de uma concordancia escrita de Compacto de Escolas-Pais/Guardião que destaca 
como os pais/guardiões, funcionarios da escolar toda, e estudantes irão dividir as responsabilidades para melhorar o alcance 
academico que significa que a escolar e pais/guardiões irão construir e desenvolver uma parceria para ajudar que as crianças 
alcancem os padrões altos do Estado. Os Distritos qualificam para os fundos do Título I tanto pelo programa da Escola Intensiva ou 
para o Programa de Ajuda de Meta. A cidade de Marlborough tem programas de Escola Intesiva para todas as séries de k-8. Nossas 
três escolas elementares, Richer, Kane, e Richer, bem como a Whitcomb, estão designados no programa de Escolas Intensivas para 
receber esses fundos.  Devido ao estado de fundos da Escola Intensiva, todos os estudantes das nossas escolas podem se beneficiar 
dos fundos do Título I. 
 

O Compacto da Escola-Pais/Guardião 
A Escola Elementar Richer (K-4) e os pais/guardiões dos estudantes participam de atividades, serviços e programs realizados pelo  
Title I, Parte A para o Ato de Educação Elementar e de Ginásio (ESEA), concorda com o destaque do compacto de como os 
pais/guardiões, funcionarios da escolar e estudantes irão dividir a responsabilidade para o alcance da melhora academica dos 
estudantes e com isso significa que a escola e pais/guardiões irão construir e desenvolver uma parceria que irá ajudar as crianças a 
alcançar os padrões do Estado. 
Esse Compacto será efetivo durante o ano escolar de 2018-2019. 
 
 
Responsabilidades da Escola 
A Escola Elementar Richer irá: 

• Fornecer um currículo de alta qualidade em um ambiente de suporte e aprendizado efetivo que ajudam as crianças 
alcançar os padrões acadêmicos para estudantes, veja abaixo: 

 
O distrito escolar identificou novos recursos de instrução básicos em alfabetização e matemática para todas as salas de aula. 
Triagem universal em alfabetização e matemática é programada três vezes por ano para monitorar o progresso do aluno. Os 
professores cumprem o estatuto de "professores altamente qualificados" e participam regularmente no desenvolvimento 
profissional. Com suportes tecnológicos adicionais, todas as salas de aula refletem as abordagens do século XXI para a 
instrução em um cenário que promove o aprendizado efetivo. 
 
- Realizar conferências de pais / guardiões (pelo menos anualmente em escolas primárias) durante as quais este plano será 
discutido em relação à realização individual de cada criança. 

 

• Fornece aos pais/guardiões relatórios do progresso das crianças. Especificadamente, a escola fornecerá relatórios 
como os seguintes: 
 

A Escola Primária Richer fornecerá boletins para os pais para rever e discutir sobre as datas programadas. Dia de visita na 
escola/ conferências com os pais também são programadas conforme indicado no calendário escolar aprovado pelo Comitê 
Escolar. As informações sobre progresso acadêmico do aluno estão sempre acessíveis por meio de nossos professores e os 
pais podem solicitar informações adicionais a qualquer momento ao longo do ano. 
 

• Fornecer oportunidades aos pais/guardiões para voluntariar e participar das salas das crinaças e observer 
atividades como as seguintes: 

 



O envolvimento dos pais é fundamental para o sucesso escolar da criança e para melhorar o desempenho dos alunos. Os 
pais são bem-vindos para servir em Organizações de Pais, Conselho Escolar, voluntariados em atividades dos estudantes 
durante e após a escola e Conselhos Consultivos de Pais que ajudam no desenvolvimento de estratégias de melhoria da 
escola que é resultante das pesquisas e informações baseadas em evidências. Os pais podem visitar as aulas de acordo 
com a política e procedimento do Comitê Escolar. 

 
Responsabilidades dos Pais/Guardiões 
Nós, como pais/guardiões iremos dar suporte ao aprendizado das nossas crianças das seguintes maneiras: 

• Monitorando a participação da criança 

• Fazendo a lição de casa na hora certa 

• Monitorando a quantidade de tempo que a criança assiste televisão 

• Voluntariando na sala da criança quando possível 

• Participando, se apropriado, nas decisões relacionadas na educação da criança 

• Fazer esforços para participar das conferencias de pais e professores nas reuniões de informações 

• Promovendo o uso positivo da hora extracurricular da criança 

• Ficando informado sobre a educação e a comunicação com a escola da minha criança lendo todas as notícias da escola ou 
do distrito escolar recebidos tanto pela minha criança como por correio e responder apropriadamente. 

• Participar, quando possível, dos grupos de apólice consultivas como sendo representativo de pais/guardiões do Título I, Parte 
A do Plano de Melhoramento Escolar (SIP) ou Conselho Escolar,  o Comitê de Apólice de Conselho do  Título I, a Apólice do 
Conselho Consultivo do Distrito, o Comitê do Estado de Praticantes e Equipe de Suporte Escolar  ou outros conselhos 
escolares ou grupos de apólices.  

 
 
Responsabilidades dos Estudantes 
Nós, como estudantes da Escola Elementar Richer, iremos dividir a responsabilidade para melhorar nosso alcance acadêmico e 
alcançar os padrões altos do Estado. Especificadamente, nós iremos: 
 

• Completar e submeter minha lição de casa que é requerida 

• Procurar por ajuda quando necessário 

• Manter a participação na escola e estar na hora certa 

• Conduzir a mim mesmo com comportamento apropriado na escola  

• Comprometer para melhorar no desempenho e fazer o meu melhor 

• Comunicar abertamente com meus pais/guardiões como eu estou indo na escola com respeito com meus estudos e 
desempenho 

•  Praticar as atividades/habilidades de nível de série de matemática pelo menos trinta (30) minutos por dia fora do horário de 
escola 

• Dar aos meus pais ou adultos responsáveis todas as notícias do meu bem-estar e informações recebidas da minha escola 
todos os dias. 

 
*Retornar esse formulário para o professor da sala de aula da criança. 
 
 
___________________________________________  _____________________________ 
Assinatura do Professor da Sala      Data 
 
___________________________________________  _____________________________ 
Assinatura dos Pais/Guardiões     Data 
 
___________________________________________  _____________________________ 
Assinatura do Estudante      Data 


