Title I Compacto para Professores, Alunos e Pais – 2017-2018
Missão e Filosofia: A A.D. Henderson University School / FAU High School tem uma missão tripla de ser um local de (1)
demonstração para a formação de professores, (2) desenvolvimento de currículos e (3) realização de pesquisas (Lei da Flórida no.
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 pleno potencial. A filosofia é a de que a finalidade do ensino é fornecer um ambiente seguro aos
estudantes para que adquiram as competências, estratégias e conhecimentos necessários para a resolução de problemas no papel
de membros responsáveis e produtivos da sociedade. A nossa escola está estruturada para fornecer um ambiente que irá incentivar
e desenvolver o pleno potencial de cada aluno, de forma acadêmica, intelectual, emocional, social e física.2)
developinesear228.053). 2

Na qualidade de Professor e representante da Escola, eu, (nome em letras de forma) ____________________,









Acredito que cada aluno é capaz de aprender
Respeitarei cada aluno e sua família
Proporcionarei um ambiente propício à aprendizagem
Providenciarei atividades significativas e adequadas como lição de casa
Aplicarei as regras da escola e de sala de aula de forma justa e consistente
Manterei abertas as linhas de comunicação com o aluno e com seus pais/responsáveis
Buscarei maneiras de envolver os pais nos programas da escola
Manterei a privacidade do aluno

Na qualidade de aluno, eu (nome em letras de forma) _____________________________________________,









Sempre tentarei dar o melhor de mim no trabalho e no meu comportamento
Farei as tarefas cooperando com meus colegas de classe e serei um incentivo para eles
Respeitarei a mim mesmo, a minha escola e as outras pessoas bem como os meus pais
Terei orgulho da minha escola
Virei preparado para a aula com o meu dever de casa feito, com os materiais escolares e com a vestimenta
adequada
Acredito que consigo e vou aprender
Respeitarei as políticas do distrito/escolares e as regras em sala de aula
Participarei de atividades físicas diariamente, na medida do possível

Na qualidade de Pai/Responsável, eu (nome em letras de forma) _____________________________________,











Verificarei se o meu filho está frequentando a escola assiduamente e no horário
Propiciarei um ambiente familiar que incentive o aprendizado do meu filho/a
Incentivarei o meu filho/a a completar todas as tarefas de casa e a ter motivação própria ao aceitar esta
responsabilidade, conforme ele cresce e amadurece
Comunicar-me-ei regularmente com os professores do meu filho/a
Darei apoio à escola no desenvolvimento de comportamentos positivos sendo um modelo exemplar positivo
Falarei com o meu filho/a sobre suas atividades escolares todos os dias
Incentivarei o meu filho/a a ler e a praticar matemática em casa
Supervisionarei o uso de tecnologia pelo meu filho/a, caso necessário
Respeitarei e darei apoio para o meu filho/a, para o professor e para a escola
Darei apoio ao meu filho, sempre que possível, quanto às escolhas de atividades extracurriculares que fizer

Professor: (Assinatura) _________________

_______ ____

Data: _________________

Aluno/a: (Assinatura) ______________________________

____________

Data: _________________

Pais/Responsável: (Assinatura) ____________________________________________

Data: _________________

Pais, por favor, examinem este documento com o seu filho/a, assine-o e faça com que o seu filho/a
também o assine. Devolva-o ao professor do seu filho/a até segunda-feira, 6 de novembro de 2017.
***PROFESSORES: DEVOLVAM OS FORMULÁRIOS PREENCHIDOS À SECRETARIA ***
Um Programa de Assistência Direcionada “Title I”

