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Fevereiro de 2022, 

Prezadas Famílias: 

Anualmente, todas as escolas públicas e distritos escolares de Massachusetts recebem um boletim de 
desempenho. Assim como o boletim escolar de seu filho(a) mostra como ele(a) está se saindo nas diferentes 
matérias, o boletim de desempenho da escola foi projetado para mostrar como a escola ou distrito está se 
saindo em diferentes áreas. O boletim de desempenho de nossa escola está disponível no link: 
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/00200025 . 

O boletim de desempenho apresenta diversas medições do desempenho de uma escola, muito além do que 
apenas as pontuações do exame MCAS. Esta é uma nova maneira de verificar o desempenho escolar, 
disponibilizando informações a respeito do desempenho dos alunos, qualificações de professores, 
oportunidades de aprendizagem estudantil e muito mais.  

Os boletins de desempenho visam ser ferramentas úteis para todas as pessoas que estão conectadas à nossa 
escola. As famílias podem usar essas informações para nos dizer o que a escola está fazendo bem e onde há 
necessidade para melhorias. Os líderes comunitários e educacionais podem usar tais informações para melhor 
entender como apoiar os alunos e nossa escola.  

Você notará em nosso boletim de desempenho que os estudantes da escola Hyannis West continuam 
progredindo rumo às metas de melhorias estabelecidas pelo estado, para aprimorar o desempenho dos alunos 
em nossa escola. Além de fornecer instruções sólidas e diferenciadas em leitura e Matemática, alinhadas aos 
padrões estaduais e fornecemos intervenções específicas adicionais para cada disciplina, dentro e fora da sala 
de aula de educação geral. Os dados de desempenho dos alunos são revisados e analisados com frequência, 
para assegurar que os alunos estejam recebendo apoios eficazes e pontuais. Incentivamos vosso envolvimento 
para nos ajudar no aprimoramento de nossa escola. Vemos os pais como parceiros essenciais no sucesso de 
nossos alunos e escola, e somos gratos por seu suporte contínuo. 

Por fim, se sua criança frequentar uma escola que recebe verbas federais do programa Title I, você também tem 
o direito de solicitar as seguintes informações sobre as qualificações dos professores de seu filho(a): 

● Se o professor do seu filho(a) é licenciado nos níveis e matérias que lecionam, 

● Se o professor do seu filho(a) está lecionando sob uma licença de emergência ou temporária, 

● O tipo de formação universitária e a área de especialização do professor do seu filho(a), e 

● Se seu filho(a) recebe serviços de assistentes educacionais e, se for o caso, suas qualificações.  

Em caso de dúvidas sobre o boletim de desempenho de nossa escola, ou se você gostaria de se envolver em 
atividades para a melhoria da escola, ou gostaria de solicitar informações sobre as qualificações do professor de 
seu filho, por favor entre em contato conosco pelo fone 508-790-6480. Para verificar o boletim de desempenho 
de nosso distrito escolar ou de outras escolas visite reportcards.doe.mass.edu.   

Atenciosamente, 

Kathi Amato, diretora 
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