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Escola pública de ensino fundamental Hyannis West 

Envolvimento parental 

Programa Title I  

Ano letivo 2017-2018 

  A escola pública de ensino fundamental Hyannis West irá apoiar e fornecer oportunidades para os pais participarem e 

se envolverem nos programas acadêmicos de suas crianças, com a finalidade de apoiar o sucesso do estudante e 

aprimorar a qualidade acadêmica de nossa escola.   

  A escola pública de ensino fundamental Hyannis West irá:  

1. Convocar um evento informativo anual do programa Title I, intitulado Open House, agendado para um horário 

conveniente, na qual todos os pais serão convidados e incentivados para participar. A finalidade da reunião é 

de informar os pais a respeito do programa Title I e explicar seus requisitos, direitos dos pais e enviar para casa 

o manual do programa Title I. 

2. Oferecer um número flexível de reuniões aos pais e fornecer informações pontuais relacionadas ao programa 

Title I e seu currículo, avaliações e expectativas de seus níveis de proficiência. 

3. Envolver os pais de modo organizado, contínuo e pontual no planejamento, implementação e revisão do 

programa Title I, incluindo o desenvolvimento e revisão das diretrizes de envolvimento parental do distrito 

escolar. 

4. Desenvolver conjuntamente com os pais um acordo lar e escola, delineando as responsabilidades dos 

estudantes, professores e pais/responsáveis legais para um desempenho acadêmico aprimorado e para 

conquistar os altos padrões exigidos pelo estado. 

Com a finalidade de fornecê-los informações atuais e contínuas, as seguintes atividades informativas foram 

especificadamente desenvolvidas: 

1. Open House (reunião informativa)-Um evento noturno no início do ano letivo, dedicado aos pais para fornecer 

uma oportunidade de conhecer os professores de suas crianças e aprender a respeito da grade curricular do 

ano letivo e preencher os acordos lar e escola. 

2. Informativo quinzenal  –Enviado para casa fornecendo informações gerais a respeito das atividades e eventos 

escolares. Resumos de aprendizagens em sala de aula irão prever as futuras semanas de aulas ou revisar as 

semanas recém-finalizadas.  

3. Informativo mensal da organização de pais e professores (PTO)- Informativo referente às atividades do PTO. 

4. Noite de atividades em família-Um evento descontraído dedicado a demonstração das atividades e conquistas 

acadêmicas dos estudantes do programa Title I e participação em atividades de aprendizagem divertidas para 

toda a família.  

5. Website-página online- Fornece informações a respeito do programa Title I relacionadas às suas diretrizes, 

futuros eventos e recursos de leitura.  

A escola de ensino fundamental Hyannis West acredita que os pais são recursos valiosos quando envolvem-se na 

educação de seus filhos e que disponibilizam seu tempo e talentos ao aprimoramento e enriquecimento do programa 

instrucional de suas crianças. Nos esforçaremos ao máximo para buscar o envolvimento parental no programa Title I de 

modo que garantirá uma contribuição máxima ao bem-estar e desenvolvimento educacional de nosso estudantes. 

Serviços de tradução e interpretação para deficientes auditivos ou pais e responsáveis legais nos quais não falam inglês 

como idioma primário podem ser requisitados através da administração do distrito escolar. 

Para maiores informações, por favor consulte as diretrizes de envolvimento parental do distrito. 


