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 COMO ESCOLA NÓS:  
Compreendemos a importância da experiência escolar para cada aluno. Portanto, concordamos em 
realizar as seguintes responsabilidades com o melhor de nossas habilidades: 
 

1. Fornecer currículo e instrução de alta qualidade em um ambiente de aprendizagem eficaz e de 
apoio que permite que os alunos atendam aos padrões de desempenho acadêmico do estado. 

2. Fornecer comunicação contínua entre a escola e os cuidadores por meio do contato frequente 
com eles, bem como conferências agendadas duas vezes por ano. 

3. Oferecer oportunidades para que os cuidadores participem das aulas e atividades de filhos. 
4. Ter grandes expectativas para os alunos, cuidadores e todos os professores e funcionários. 
5. Respeitar as diferenças culturais de todos. 
  

COMO PAI/RESPONSÁVEL, EU:  
PercebO que os anos escolares do meu filho são muito importantes. Eu também entendo que minha 
participação na educação do meu filho ajudará em suas realizações e atitude. Portanto, concordo em 
cumprir as seguintes responsabilidades da melhor maneira possível: 
 
     1. Certificar que meu filho frequente a escola diariamente e chegue no horário. 
     2. Ler para meu filho diariamente e monitore a conclusão do trabalho. 
     3. Participar da aula do meu filho quando possível. 
     4. Participar de decisões relacionadas à educação de meu filho, incluindo comparecimento a 
conferências de professores e eventos escolares. 
     5. Fazer uso positivo do tempo extracurricular do filho e monitorar a exibição de tv/computador. 
     6. Respeitar os professores e a escola em seus esforços para ajudar no desenvolvimento educacional 
do meu filho. 

  

ESTUDANTE:  
Eu sei que minha educação é importante para mim. Isso vai me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. 
Sei que meus cuidadores querem me ajudar, mas sou eu que tenho que fazer o trabalho. Portanto, 
concordo em fazer o seguinte: 
 
     1. Obedeça as regras da escola. 
     2. Venha para a escola todos os dias, preparado e pronto para aprender. 
     3. Faça minhas tarefas de classe e de casa. 
     4. Seja respeitoso, responsável e seguro. 
     5. Gaste pelo menos 15 minutos cada dia lendo. 

 


