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5 de fevereiro de 2020 
 
Prezados pais e famílias, 
 
Todos os anos, cada escola pública e distrito escolar em Massachusetts recebe um boletim escolar. Assim                
como o boletim escolar de seu filho mostra como eles estão se saindo em diferentes matérias, o boletim                  
escolar é projetado para mostrar às famílias como nossa escola está se saindo em diferentes áreas. Um link                  
para o boletim escolar de nossa escola está disponível em https://reportcards.doe.mass.edu/e, em seguida,             
selecione CARVER no menu. O site também possui um documento intitulado Report Card Quick Facts and                
Glossary disponível em inglês e outros idiomas. 
 
O boletim escolar inclui várias medidas do desempenho de uma escola - mais do que apenas pontuações                 
MCAS. Ele representa uma imagem mais ampla do desempenho escolar, fornecendo informações sobre o              
desempenho dos alunos, as qualificações dos professores, as oportunidades de aprendizagem dos alunos e              
muito mais. Os boletins são projetados para serem ferramentas úteis para todos conectados à nossa escola.                
As famílias podem usar as informações para ter conversas significativas conosco sobre o que a escola está                 
fazendo bem e onde há espaço para melhorias. Os líderes comunitários e educacionais podem usar as                
informações para entender melhor como apoiar os alunos e nossa escola. Você notará que os dados de                 
conquistas não mudaram, pois o MCAS não foi administrado no ano passado devido ao fechamento do                
COVID. Para continuar a apoiar os alunos durante o nosso modelo de ensino atual, continuamos a ensinar o                  
Programa Pontes em Matemática (este é o segundo ano K-2 e o primeiro ano de adoção nas séries 3-5). Os                    
professores trabalharam muito para modificar apropriadamente as aulas para o aprendizado presencial e             
híbrido; nossos professores remotos fizeram os ajustes apropriados para o ensino online. 
 
Carver Elementary recebe fundos federais do Título I, você também tem o direito de solicitar as seguintes                 
informações sobre as qualificações dos professores de sala de aula de seu filho: 

● Se o professor de seu filho é licenciado nas séries e áreas disciplinares que ensinam, 
● Se o professor de seu filho está ensinando sob uma licença de emergência ou isenção,  
● o diploma universitário e especialização do professor de seu filho e 
● se seu filho recebe serviços de paraprofissionais e, se for o caso, suas qualificações.  

Vemos os pais como parceiros essenciais para o sucesso de nossos alunos e da escola, e somos gratos por                   
seu apoio contínuo durante esses tempos difíceis. Se você tiver perguntas sobre o boletim escolar de nossa                 
escola, se desejar se envolver em atividades de melhoria escolar ou se desejar solicitar informações sobre as                 
qualificações do professor de sala de aula de seu filho, entre em contato com a escola pelo telefone                  
508-866-6220. Para ver o boletim de nosso distrito ou para pesquisar boletins de outras escolas, visite                
reportcards.doe.mass.edu.  
 
Atenciosamente, 
 
Ruby Maestas Meredith Erickson 
Ruby Maestas, Diretora Meredith Erickson, Diretora de 

            Currículo, Instrução e Tecnologia 
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