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25 de Fevereiro, 2020 

Prezadas Famílias: 

Todos os anos, todas as escolas públicas e distritos escolares de Massachusetts recebem um boletim escolar. Assim como o 

boletim escolar do seu filho(a) mostra como ele(a) está se saindo nas diferentes matérias, o boletim escolar da escola foi 

projetado para mostrar como a escola ou distrito está se saindo em diferentes áreas. Há um link disponível para o boletim 

escolar da nossa escola em http://reportcards.doe.mass.edu/2019/02010015.  

O boletim apresenta diversas medições do desempenho da escola, muito mais do que apenas as pontuações do exame MCAS. 

Esta é uma nova maneira de ver o desempenho escolar, fornecendo informações sobre o desempenho dos alunos, as 

qualificações dos professores, as oportunidades de aprendizado dos alunos e muito mais.  

Os boletins 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 as informações para entender melhor como apoiar os alunos e nossa escola.  

Você notará no nosso boletim que estamos fazendo progresso substancial em direção às metas na maioria das medidas de 

prestação de contas e, em geral, a nossa escola tem um desempenho superior a 44% das escolas primárias em todo o estado.  

Para melhorar o desempenho dos alunos em nossa escola, estamos concentrando-se na escrita em todas as áreas académicas. 

Nós incentivamos todos a se envolverem a fim de nos ajudar a melhorar nossa escola. Para nós, os pais são parceiros 

importantes para o sucesso dos nossos alunos e da nossa escola, e somos gratos pelo seu apoio continuado.  

Por fim, se a criança frequentar uma escola que recebe fundos federais do Título I, você também tem o direito de solicitar as 

seguintes informações sobre as qualificações dos professores do seu filho(a): 

• Se o professor do seu filho(a) é licenciado nos níveis e áreas de estudo que ensinam, 

• Se o professor do seu filho(a) está ensinando sob uma licença de emergência ou desistência, 

• O diploma universitário e a área de especialização do professor do seu filho(a), e 

• Se seu filho(a) recebe serviços de para profissionais e, neste caso, suas qualificações.  

Caso tenha dúvidas sobre o boletim escolar da nossa escola, desejar se envolver em atividades para a melhoria da escola, ou 

gostaria de solicitar informações sobre as qualificações do professor do seu filho, entre em contato com Jennifer Medeiros, 

Diretora. Para ver o boletim do distrito ou para procurar boletins de outras escolas, visite "reportcards.doe.mass.edu"edu.  

Atenciosamente, 

Jennifer Medeiros, Diretora 
Escola Brooks 
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