Resumo do Plano de Melhoria de Ensino 2018-2019
Miss e is da sc la: Declara o de iss o: A Alexander D. Henderson University School/FAU High School tem uma
miss o tripla de (1) ser um local de express o para a forma o de professores; (2) desenvolver curr culos; (3) reali ar
pesquisas ( ei da Flórida 228.053). Declara o de is o: A Alexander D. Henderson University School/FAU High School
(ADHUS/FAUHS) um modelo nacional exemplar para sistemas de ensino e programas de prepara o de professores que
melhoram o ensino para popula es de alunos diversos atrav s de pesquisas e curr culos inovadores desenvolvidos pelo
corpo docente.
Área de Foco 1: As notas gerais em Ci ncia ter o profici ncia de 92% ou mais.
Fundamento: A escola vai continuar focando no ensino de Ci ncia visando manter a tend ncia crescente nos dados
demonstrados ao longo dos últimos dois anos.
Resultado revisto
Evolu o contínua do sucesso em Ci ncia. s professores v o continuar a desenvolver unidades rigorosas de
ensino, monitorar dados de avalia o e alinhar o conteúdo K‐12.
tapas de
o
Providenciar funcionários com forma o e materiais focados em estratégias de ensino visando elevar os
resultados escolares.
Providenciar funcionários com tempo semanal, duas vezes por m s, nas quartas‐feiras e durante os dias de
Desenvolvimento Profissional para reuni o com Comunidades de Aprendizagem Profissional. As Comunidades
de Aprendizagem Profissional s o utilizadas para desenvolver currículo, aprender novas técnicas, utilizar dados
para avaliar a eficácia de implanta o e discutir a melhoria contínua.
Providenciar cobertura para os funcionários visando o planejamento com as equipes ou a observa o de seus
colegas através do uso de estratégias de alto rendimento.
Área de Foco 2: s anhos erais de Aprendizagem na Aquisi o de Língua Inglesa ficar o em 84% ou mais.
Fundamento: A fim de manter metas acad micas rigorosas para os alunos e funcionários, a escola vai focar no aumento
dos ganhos de aprendizagem para todos os alunos na área de Aquisi o de Língua Inglesa. Isso também é um foco
elementar alinhado especificamente implanta o do Seminário de Leitores.
Resultado revisto
Todos os alunos ter o ganhos de aprendizagem na área de Aquisi o de Língua Inglesa durante o ano letivo
2018‐2019.
tapas de
o
Providenciar funcionários com forma o e materiais focados em estratégias de ensino visando elevar os
resultados escolares.
Providenciar funcionários com tempo semanal, duas vezes por m s, nas quartas‐feiras e durante os dias de
Desenvolvimento Profissional para reuni o com Comunidades de Aprendizagem Profissional. As Comunidades
de Aprendizagem Profissional s o utilizadas para desenvolver currículo, aprender novas técnicas, utilizar dados
para avaliar a eficácia de implanta o e discutir a melhoria contínua.
Providenciar cobertura para os funcionários visando o planejamento com as equipes ou a observa o de seus
colegas através do uso de estratégias de alto rendimento.
Área de Foco 3: s anhos erais de Aprendizagem em Matemática ficar o em 77% ou mais.
Fundamento: A fim de manter metas acad micas rigorosas para os alunos e funcionários, a escola vai focar no aumento
dos ganhos de aprendizagem para todos os alunos na área de Matemática. Este é um foco que abrange toda a escola já
que Matemática se apresenta como uma área de necessidade em nossa análise de avalia o.
Resultado revisto
Todos os alunos ter o ganhos de aprendizagem na área de Matemática durante o ano letivo 2018‐2019.
tapas de
o

Providenciar funcionários com forma o e materiais focados em estratégias de ensino visando elevar os
resultados escolares.
Providenciar funcionários com tempo semanal, duas vezes por m s, nas quartas‐feiras e durante os dias de
Desenvolvimento Profissional para reuni o com Comunidades de Aprendizagem Profissional. As Comunidades
de Aprendizagem Profissional s o utilizadas para desenvolver currículo, aprender novas técnicas, utilizar dados
para avaliar a eficácia de implanta o e discutir a melhoria contínua.
Providenciar cobertura para os funcionários visando o planejamento com as equipes ou a observa o de seus
colegas através do uso de estratégias de alto rendimento.
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