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Caro Pai ou Responsável:
Temos o prazer de anexar uma visão geral do “Boletim Informativo” de nossa escola. Os
Boletins Informativos respondem a perguntas importantes sobre o desempenho geral da escola
e contém informações especificas sobre os estudantes matriculados e a qualificação dos
professores, desempenho dos alunos, responsabilidades, como está o desempenho de nossa
escola em relação a outras escolas do distrito e do estado, e o progresso feito para diminuir as
lacunas de competência entre diferentes grupos de alunos. Para sua conveniência, o Boletim
Informativo do Distrito estará disponível na internet. Para ver o boletim informativo completo
entre na página http://www.dy-regional.k12.ma.us/marguerite-e-small-innovationschool/parentstudent-resources. Copias impressas estão disponíveis após solicitação.
Neste relatório você encontrará as seguintes informações importantes sobre a nossa escola:
Estudantes matriculados e qualidade dos professores: Esta seção do boletim informativo
fornece informação sobre os alunos e professores da nossa escola em comparação com o
distrito e o estado. Uma vez que esta escola 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 nas disciplinas que ele
ensina
• 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, suas qualificações
Resultado das Avaliações: Esta seção do boletim mostra o desempenho dos nossos alunos
comparado com o distrito e com o estado no teste de Parceria para Avaliação para a Faculdade
e Disponibilidade na Carreira (PARCC).
Informação de Responsabilidade da Escola e do Distrito: Esta seção do boletim contem três
partes importantes de informação:
•

Níveis de Responsabilidade e Assistência: Escolas e distritos são colocados num dos
cinco níveis de responsabilidade e assistência (1-5), sendo Nível 1 o melhor desempenho
e Nível 5 o menor desempenho. Nossa escola foi colocado no Nível 1 devido a certas
condiçõos não interferirem nas responsabilidades.
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•

•

Percentis da Escola: Um percentil entre 1 e 99 é relatado para a maioria das escolas.
Esse número mostra o desempenho geral da nossa escola em relação a outras escolas
que trabalham com as mesmas séries ou com séries comparáveis. Esta pontuação não é
dada as nossas escolas de K-3.
Índice de Progresso e Desempenho (PPI): O PPI é um número que indica o progresso que
a nossa escola está fazendo em diminuir as lacunas de competência, ou, em outras
palavras, ajudando a todos os alunos a atingirem competência e a estarem preparados
para terem sucesso após completar o ensino médio. Massachusetts tem a meta de
reduzir as lacunas de competência pela metade entre 2011 e 2017. Para considerar que
um grupo de estudantes esteja fazendo progresso suficiente em fechar as lacunas de
competência, o seu PPI acumulado deve ser igual ou superior a 75.

Para melhorar o sucesso do aluno em nossa escola, nós formamos uma parceria com a
Universidade Lesley e estamos no processo de se tornar uma escola Colaborativa de Literacia
que fornece Técnicos de Literacia nas escolas de Pré Jardim de Infância até 3o ano. Nos também
temos técnico Instrutivo de Matemática que trabalha nas três escolas primarias.
Nós encorajamos você a se envolver em ajudar-nos a melhorar a nossa escola. Algumas das
maneiras que 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
• Encorajar outros pais a se envolverem
Para maiores informações sobre o boletim informativo da nossa escola ou para solicitar
informações sobre as qualificações dos professores que seu filho tem na sala de aula, por favor
não hesite em contactar-nos pelo telefone 508 778-7975.
Sinceramente,
Carole Eichner
Diretora da M.E. Small Elementary School

