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2022-23 CONTRATO DO ESTUDANTE/PAIS/E PROFESSOR 

 
Estimados Pais, 

O Distrito das Escolas de Kearny esta cometido ao desenvolvimento de excelência social e acadêmica dos jovens e acredita que o bom desempenho dos estudantes é 
fomentado pelas sociedades entre a casa-escola. Com a cooperação de três sócios importantes (pais, professores, e estudantes) nós podemos trabalhar para alcançar 
esta meta. O contrato da escola/pais/professor é um plano de acção que identifica as contribuições que cada sócio pode fazer para ajudar as crianças a prosperar 
académicamente e socialmente. Com todos os nossos esforços o estudante demonstrará êxito. Revise por favor as responsabilidades diferentes  que estão abaixo 
e assine,  devolva o contrato á escola do seu/sua filho/a.  Uma cópia será feita e remetida para você com todas as assinaturas de cada sócio.  

 
Responsabilidades do Estudante Responsabilidades do Professor Responsabilidades dos Pais/Encarregados de 

Educação 
• Levar para casa o material e 

informação necessário  para 
completar os deveres. 

• Completar todos os trabalhos  de  
maneira legível e num tempo devido. 

• Obedecer as regras da escola. 
• Assistir á escola regularmente. 
• Vir para a escola pronto para aprender  

e com o material escolar. 
• Pedir ajuda quando não entende. 
• Ser respeitoso dos direitos pessoais e 

da propriedade dos outros. 
• Devolver todos os formulàrios 

assinados. 
• Não intimidar os outros estudantes. 

• Forneçer um ensino de qualidade e liderança. 
• Ajudar a determinar as necessidades 

educacionais de cada estudante. 
• Tentar ajustar o programa de ensino para 

atender as necessidades acadêmicas de cada 
aluno. 

• Proporcionar um ambiente escolar seguro e 
ordenado. 

• Proporcionar desafios acadêmicos e sociais que 
incentivam a aprendizagem de alta qualidade e 
promovem o crescimento e melhoria continua. 

• Dar críticas construtivas. 
• Programar conferências de pais/professores. 
• Falar sobre os acontecimentos diariamente e 

manter uma comunicaçao aberta entre 
estudantes , professors e pais. 

• Assegurar que a criança está na escola 
no horario certo, e está preparado e 
pronto a trabalhar, exceto em casos de 
doença grave. 

• Prover um lugar tranquilo para fazer 
trabalhos de casa. 

• Reservar um horário específico para 
fazer os trabalhos de casa. 

• Incentivar atitudes positivas sobre a 
escola. 

• Assinar e devolver todos os documentos 
que exigem uma assinatura dos pais ou 
encarregados de educação. 

• Assistir as conferências dos 
pais/professores. 

• Falar sobre os acontecimentos 
diariamente com a criança e promover 
comunicação. 

 
Estudante: _________________________  Administrador(a) _________________________         Pais __________________________________ 
 
Grau: __________________                     Professor: _____________________________                      Telefono: _____________________________ 
 
Data: __________________    Professor de ASI: __________________________         Data: ____________________ 

                                        (De ser aplicable)   
  Data: ___________________ 

http://www.kearnyschools.com/

