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       Escola pública de ensino fundamental Hyannis West 

Acordo lar e escola 
As escolas públicas de Barnstable e a escola Hyannis West visualizam o mais alto nível de 

sucesso para cada indíviduo. Para alcançar esse objetivo, pais, professores e estudantes precisam 

trabalhar juntos. Na escola Hyannis West todos nós somos estrelas! Lema da escola: STARS: 

Succeeding in learning and life Through Actions that are Respectful, responsible, and Safe. 

(Sucesso na aprendizagem e na vida através de ações respeitosas, responsáveis e seguras). 

Pedimos que vocês prometam seguir nosso lema através do preenchimento e assinatura da parte 

do acordo que vos pertence. 

 

Pais/responsáveis legais: 
Tenho ciência que os anos letivos de educação de minha criança são muito importantes. Também compreendo 

que a minha participação na educação de minha criança ajudará em seu desempenho e postura dentro da escola. 

Consequentemente, concordo em seguir as seguintes responsabilidades da melhor forma possível: 

 Disponibilizar um local silencioso para a minha criança estudar. 

 Incentivar a minha criança para completar suas tarefas de casa e verificar se as mesmas foram 

concluídas. 

 Certificar-me que a minha criança vá às aulas e chegue pontualmente. 

 Certificar-me que a minha criança leia diariamente. 

 Participar em eventos escolares e da sala de aula, além das reuniões entre pais e professores. 

 Voluntariar parte de meu tempo em atividades escolares e da sala de aula, dentro de minhas 

possibilidades. 

________________________________________________          _____________________ 
Assinatura do(a) pai/mãe/responsável legal             Data 

 

 

Estudante: 
Sei que a minha educação é importante para mim e que ela ajudará a tornar-me uma pessoa melhor. Também sei 

que meus pais/responsáveis legais desejam me ajudar, porém sou a pessoa responsável por fazer as atividades 

escolares. Posteriormente, concordo em cumprir as seguintes responsabilidades: 

 Entregar pontualmente as atividades feitas em classe e em casa. 

 Chegar na escola pontualmente, ao menos que eu esteja doente. 

 Responsabilizar-me por meu comportamento. 

 Ler diariamente. 

 Seguir as regras da escola e de minha classe. 

________________________________________________          _____________________ 
Assinatura do(a) estudante                        Data 

 

 

Professor(a): 

Compreendo a importância da experiência escolar de cada estudante e minha função como professor(a) e modelo. 

Posteriormente, concordo em seguir as seguintes responsabilidades da melhor forma possível: 

 Fornecer um ambiente de aprendizagem caridoso e seguro. 

 Ensinar os conceitos necessários e o currículo didático da série para a sua criança. 

 Estar ciente das necessidades de sua criança e apoiá-las. 

 Ajudar a sua criança seguir as regras da escola e da sala de aula através de exemplificações e prática. 

 Comunicar regularmente à sua pessoa a respeito do progresso de sua criança. 

 Participar em eventos escolares e estar disponível nas reuniões entre pais e professores. 

________________________________________________          _____________________ 
Assinatura do(a) professor(a)                        Data 

 


