Estimados Pais/Encarregados de Educação:
Temos o prazer de fornecer uma copia do boletim informativo das nossas escolas. Contem informações sobre a responsabilidade da
escola e do distrito, desempenhos dos nossos alunos e professores e outras medidas importantes do desempenho da nossa escola.
A primeira página do boletim informativo contem informações importantes de responsabilidade:
•
•
•

Niveis de Responsabilidade e Assistência: As escolas e os distritos são colocados num nivel de responsabilidade e assistência
sendo a classificação mais alta o Nível 1 e a classificação mais baixa o Nível 5. Nossa escola foi colocada no Nível 2 porque não
cumprimos metas de redução de lacunas.
Percentiles escolares: Um percentil escolar entre 1 e 99 é relatado para a maioria das escolas. Este numero representa o
desempenho da nossa escola em relação a outras escolas que têm os mesmos graus ou semelhantes. O percentile da nossa
escola é 28%. Isto significa que o desempenho da nossa escola é mais elevado 28% do que outros Liceus no estado.
O Índice de Progresso e Desempenho (PPI) é 67: O “PPI” é o numero que indica o progresso da nossa escola no sentido de
reduzir as lacunas de proficiência, ou, em outras palavras ajudar todos os alunos alcançar a proficiência e estarem preparados
para o sucesso depois do Liceu. Massachusetts estabeleceu o objetivo de reduzir as lacunas de proficiência por metade entre
os anos de 2011 e 2017. Para um grupo de alunos ser considerado como fazendo progresso suficiente para diminuir as lacunas
de proficiência, seu PPI cumulativo deve ser 75 ou superior.

A primeira página do boletim informativo também mostra como os alunos da nossa escola estão desempenhando nos testes de Avaliação
Compreensiva de Massachusetts (MCAS). A informação de desempenho e o progresso é relatado para a nossa escola e também é
comparado ao desempenho do nosso distrito e do estado.
A segunda página do boletim informativo fornece informações sobre os alunos e professores na nossa escola em comparação com o
distrito e o estado. Também estão incluídas outras medidas importantes do desempenho escolar, tais como atendimento, numero de
suspensões e o desempenho do ensino liceal.
Para melhorar o desempenho dos alunos na nossa escola estamos fornecendo uma forte liderança na instrução e materiais inovadores
de curriculo. Encorajamos-lhe a se envolver em ajudar a melhorar a nossa escola. Algumas das maneiras como pode se envolver são:
•
•
•
•

Encorajando a sua criança a aprender em casa
Comparecer nas reuniões de Pais-Professores ou outras reuniões especiais
Voluntariar na nossa escola ou distrito
Encorajar outros pais a se envolverem

Para mais informação sobre o que estamos a fazer para melhorar o desempenho dos alunos, por favor, entre em contato connosco pelo
numero 508-580-7633. Para obter uma copia deste boletim informativo por inteiro ou ver o boletim de outras escolas, visite
profiles.doe.mass.edu.
Sinceramente,
Clifford Murray,
Diretor
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