Pacto do Título I para Professores, Alunos e Pais – 2019-2020
Missão e Filosofia: A A.D. Henderson University School / FAU High School tem uma missão tripla de (1) ser um local de expressão
para formação de professores; (2) desenvolver currículos; e (3) realizar pesquisas (Lei da Flórida 228.053). Todas as três partes da
missão tomam como base um pilar – educar os alunos da A.D. Henderson University School / FAU High School para que atinjam o
seu potencial máximo. A filosofia é de que o propósito do ensino é oferecer um ambiente seguro e estável para que os alunos
adquiram as competências, o conhecimento e as estratégias de resolução de problemas necessárias para atuarem como membros
responsáveis e produtivos na sociedade. A nossa escola é estruturada visando fornecer um ambiente que vai incentivar e
desenvolver todo o potencial de cada aluno acadêmica, intelectual, emocional, social e fisicamente.2)
developinesear228.053). 2

Na qualidade de Professor, que é um representante da Escola, eu (Nome em Letras de Forma)
________________________________, irei
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Acreditar que cada aluno é capaz de aprender
Demonstrar respeito a cada criança e sua família
Providenciar um ambiente propício à aprendizagem
Passar tarefas de casa significativas e apropriadas
Fazer valer as regras da escola e sala de aula de forma justa e consistente
Passar atividades que aperfeiçoam o bem-estar social e emocional de cada criança
Manter as linhas de comunicação abertas com os alunos e com seus pais/responsáveis
Buscar formas de envolver os pais nos programas da escola
Manter a privacidade dos alunos

Na qualidade de Estudante, eu (Nome em Letras de Forma)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

___________________________________, irei

Sempre tentar dar o melhor de mim nas tarefas e em meu comportamento
Trabalhar de forma cooperativa com os meus colegas de classe e servir de incentivo para eles
Demonstrar respeito próprio, à minha escola e às outras pessoas, assim como aos meus pais
Ter orgulho da minha escola
Comparecer na escola preparado com a minha lição, com materiais e vestido conforme o código de vestuário
apropriado, inclusive com a minha identificação
Acreditar que consigo e irei aprender
Cumprir as políticas distritais/escolares e as regras em sala de aula
Participar de atividades físicas diariamente na medida do possível

Na qualidade de Pai/Responsável, eu (Nome em Letras de Forma) _________________________________, irei
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Observar se meu filho está frequentando a escola com regularidade e chegando no horário portando a sua
identificação
Providenciar um ambiente em casa que incentiva o aprendizado do meu filho
Incentivar o meu filho a realizar todas as suas tarefas de casa e a ter motivação própria para aceitar essa
responsabilidade conforme cresce e amadurece
Comunicar-me periodicamente com os professores do meu filho
Dar apoio à escola no desenvolvimento de comportamentos positivos dando um bom exemplo
Conversar com meu filho a respeito das suas atividades escolares todos os dias
Incentivar meu filho a ler e praticar matemática em casa
Monitorar o uso de tecnologia pelo meu filho caso necessário
Demonstrar respeito e dar apoio ao meu filho, aos professores e à escola
Dar apoio ao meu filho, quando possível, em suas escolhas de atividades extracurriculares
Participar de eventos escolares e verificar as ferramentas de comunicação dos professores e da escola
consistentemente buscando as informações mais correntes.

Professor: (Assinatura) _________________________________

____

Data: _________________

Estudante: (Assinatura) _________________________________________

Data: _________________

Pai/Responsável: (Assinatura) _____________________________________

Data: _________________

***PROFESSORES: DEVOLVAM OS FORMULÁRIOS PREENCHIDOS NA SECRETARIA ***
Um Programa de Assistência Direcionada do Título I

