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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/2022/00200005 . 

O boletim escolar inclui várias medidas do desempenho de uma escola – muito além do que apenas as 

pontuações do exame 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 de notas 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. 

Na BWB, continuamos a educar a criança como um todo. Valorizamos um equilíbrio de rigor e alegria em nosso 

currículo. Acreditamos que nossa diversidade é nossa força e trabalhamos duro para nutrir um sentimento de 

pertencimento para todos os alunos e funcionários. 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: 

● 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 508-362-4949. Para ver o boletim do nosso distrito ou para pesquisar 

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

Sinceramente, 

Beth Forbes, Diretora 
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