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Prezadas famílias: 

Todos os anos, cada escola pública e distrito escolar em Massachusetts recebe um boletim escolar. Assim como 

o boletim escolar de seu filho(a) mostra como ele(a) está se saindo em diferentes disciplinas, o boletim escolar é 

projetado para mostrar às famílias como nossa escola está se saindo em diferentes áreas. Um link para o 

boletim escolar da nossa escola está disponível em https://reportcards.doe.mass.edu/2022/00200045 . 

O boletim escolar inclui várias medidas do desempenho de uma escola – mais do que apenas as pontuações do 
MCAS. Ele representa uma nova forma de olhar para o desempenho escolar, fornecendo informações sobre o 
aproveitamento dos alunos, qualificações dos professores, oportunidades de aprendizado dos alunos e muito 
mais. 

Boletins são projetados para serem ferramentas úteis para todos conectados à nossa escola. As famílias podem 
usar as informações para ter conversas significativas conosco sobre o que a escola está fazendo bem e onde há 
espaço para melhorias. Os líderes comunitários e educacionais podem usar as informações para entender 
melhor como apoiar os alunos e nossa escola. 

Você notará em nosso boletim que nossa escola está progredindo conforme determinado pelas avaliações 

acadêmicas estaduais. 57% atenderam às expectativas do estado e 13% excederam as expectativas do estado no 

2022 English Language Arts MCAS e 59,5% atenderam às expectativas do estado e 14% superaram as 

expectativas do estado no 2022 no MCAS de Matemática.Isso é mais alto do que as médias estaduais e distritais 

do ensino fundamental no último ano. Massachusetts não calculou o status de responsabilidade para o ano de 

2020-21. Continuamos a nos concentrar em apoiar os alunos social, emocional e academicamente para 

preencher quaisquer espaços que possam ter resultado dos desafios desses anos de pandemia. Nós 

incentivamos  você a se envolver em nos ajudar a melhorar nossa escola. Vemos os pais como parceiros críticos 

no sucesso de nossos alunos e da escola e somos gratos por seu apoio contínuo. 

Finalmente, se seu filho frequenta uma escola que recebe verbas federais do Title I, você também tem o direito 

de solicitar as seguintes informações sobre as qualificações dos professores de sala de aula de seu filho(a): 

● Se o professor de seu filho é licenciado nos níveis de ensino e nas áreas de assunto que ensinam, 

● Se o professor do seu filho está ensinando sob uma licença de emergência ou isenção, 

● O diploma universitário e principal do professor de seu filho, e 

● Se seu filho recebe serviços de paraprofissionais e, em caso afirmativo, suas qualificações. 

 

Se você tiver dúvidas sobre o boletim escolar de nossa escola, gostaria de se envolver em atividades de melhoria 

escolar ou gostaria de solicitar informações sobre as qualificações do professor de sala de aula de seu filho, 

entre em contato conosco pelo telefone 508-420-1100. Para ver o boletim do nosso distrito ou para pesquisar 

boletins de outras escolas, visite https://reportcards.doe.mass.edu/. 

Sinceramente, 

Wendy Hesse, Diretora 
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