Resumo do Plano de Melhoria de Ensino 2019-2020
Declaração de Missão: A Alexander D. Henderson University School/FAU High School se
empenha para: (1) demonstrar melhores práticas na formação de professores; (2) inovar, elaborar
e providenciar aos alunos um currículo desafiador, balanceado com apoio acadêmico inovador;
além de (3) conduzir e apoiar pesquisas emergentes de educação.
Declaração de Visão: A Alexander D. Henderson University School/FAU High School serve de
modelo nacional exemplar para sistemas de ensino e programas de preparação de professores
visando a melhoria do ensino para populações diversas de alunos através de pesquisas e
currículos inovadores desenvolvidos pelo corpo docente.
Área de Foco 1: Proficiência Científica
Resultado Previsto: 92% dos alunos irão obter uma nota de aprovação (3 ou mais) em
ciências conforme indicado pelas avaliações de ciências de fim de ano em toda a escola.
Etapas de Ação
 Utilizar USA Test Prep para o monitoramento contínuo do progresso.
 Realizar conversas individuais para identificar o progresso dos alunos com relação ao
alcance dos critérios.
 Identificar os alunos que precisam de recuperação com relação aos critérios NGSSS.
 Providenciar ajuda intensiva após o horário escolar para alunos da 8a série que
precisam de apoio.

Área de Foco 2: Literatura inglesa, ganhos de aprendizagem
Resultado Previsto: Ao menos 84% dos alunos terão ganhos de aprendizagem conforme
indicado pelo Florida Standards Assessments 2019-2020 em literatura inglesa.
Etapas de Ação
 Utilizar USA Test Prep para o monitoramento do progresso no Ensino Fundamental II.
 Realizar conversas individuais para identificar os alunos que não estão alcançando os
critérios da série.
 Providenciar intervenções em sala de aula e/ou aulas de reforço para alunos que
precisam de apoio.
 Providenciar desenvolvimento profissional em estratégias de leitura através de
consultores e Linking Walks (processo de observação).

Área de Foco 3: Matemática, ganhos de aprendizagem
Resultado Previsto: Ao menos 77% dos alunos terão ganhos de aprendizagem em matemática
conforme indicado pelas avaliações combinadas de matemática 2019-2020 (Florida Standards
Assessments e Avaliações de Fim de Curso).
Etapas de Ação
 Utilizar ALEKS para monitoramento do progresso e esclarecimento das instruções.





Realizar conversas individuais para identificar os alunos que não estão alcançando os
critérios da série.
Providenciar intervenções em sala de aula e/ou aulas de reforço para alunos que
precisam de apoio.
Providenciar desenvolvimento profissional e liberação da sala de aula para que
professores participem de Linking Walks para observar e colaborar com relação ao uso
de estratégias de ensino de alto rendimento.

