Comunidade Compacta da Dr. Albert B. Consentino Middle School
2022-2023
Quando se juntou à nossa comunidade da Consentino Middle School, você se juntou a um time.
Para alcançar a nossa missão de termos alunos de sucesso no Ensino Médio, faculdade e indo
além, precisamos trabalhar juntos. Todos nós temos completa e clara compreensão das
responsabilidades dos membros desse time. A comunidade compacta da Dr. Alberto B.
Consentino Middle School identifica as nossas responsabilidades mais importantes e os nossos
compromissos como comunidade.

Compromisso da escola
EDUCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE
●
●

Vamos trabalhar incansávelmente para garantir que os nossos alunos tenham a excelente
educação que merecem. Não vamos dar ou aceitar deculpas.
Vamos ativamente trabalhar em parceria com as famílias para garantir que elas estejam
informadas e tenham voz no progresso e na educação geral dos alunos.

RESPEITO E JUSTIÇA
●
●

●

Vamos incentivar e respeitar cada aluno. Vamos ouví-los e entender suas necessidades.
Não vamos aceitar a falta de respeito entre eles.
Vamos ensinar e reforçar os valores de ORGULHO da Consentino de forma consistente e
justa. Vamos informar às famílias quando os alunos não alcançarem as expectativas, da
mesma forma que informaremos quando eles as excederem. Decisões, incluindo
consequências, serão tomadas no melhor interesse aos nossos alunos.
Daremos aos alunos reconhecimento, incentivo e privilégios se eles forem bem e também
daremos consequências e retiraremos os previlégios se eles não forem bem.

COMUNICAÇÃO
●
●

Nos comunicaremos regularmente com as famílias sobre o progresso dos seus filhos e
nos disponibilizaremos pessoalmente ou por telefone.
Retornaremos ligações e e-mails de pais o mais rápido possível, geralmente dentro de 24
horas.

LIÇÃO DE CASA E SUPORTE ACADÊMICO
●
●

Daremos a eles lições de casa de qualidade todas as noites para reforçar e apoiar as
habilidades e conceitos aprendidos em sala de aula.
Apoiaremos os alunos com excelente ensino e ajuda adicional durante o dia de aula e
antes e depois do horário de aula conforme necessário.

SEGURANÇA
●

Sempre trabalharemos para oferecer um ambiente seguro de aprendizado. Vamos
sempre trabalhar para prover segurança, dignidade e direitos a todos os indivíduos.

Compromisso da família
PRESENÇA E PROMOÇÃO
●
●
●

Vou garantir que o meu filho esteja na escola todos os dias às 8:30 da manhã.
Não vou agendar férias da família durante o período de aulas. Vou fazer o melhor para
agendar compromissos importantes fora do horário de aula.
Eu entendo que o meu filho pode ser retido de ano se ele/ela não passar e duas ou mais
aulas acadêmicas ou se estiver ausente por mais de 15 dias do ano escolar. Eu entendo
que os alunos da 8a série que reprovam em duas ou mais das principais aulas
acadêmicas devem atender e passar no programa escolar de verão para que possam
passar para o ensino médio.

LIÇÃO DE CASA E SUPORTE ACADÊMICO
●
●
●
●

Eu vou prover um local de estudos e vigiar para que o meu filho(a) complete cerca de
duas horas de lição de casa ou mais, e 25 minutos de leitura todas as noites.
Vou verificar se o meu filho está fazendo a lição de casa todas as noites.
Eu vou ajudar o meu filho(a) a estudar para provas e quizzes e apoiá-lo quando eles
precisam de ajuda e fazer elogios quando eles se sairem bem.
Eu vou incentivar o meu filho(a) a proteger a ele(a) mesmo(a) e se comunicar com o(s)
professor(es) para ajuda extra, enriquecimento de oportunidades, etc.

COMPORTAMENTO E REGRAS PARA SE VESTIR
●
●
●

Eu entendo que o meu filho(a) receberá uma suspensão se ele(a) violar o código de
conduta e eu eu serei solicitado de comparecer à escola para uma reunião de família.
Se o comportamento do aluno exigir, eu comparecerei à escola imeditamente. Caso ele(a)
receba suspensão, eu vou tirá-lo do prédio.
Eu entendo que a escola segue um plano restrito de intervenção e prevenção contra o
bulling e se o meu filho violar esse plano ele receberá as consequências indicadas no
plano.
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●

Eu vou mandar o meu filho para a escola vestido apropriadamente todos os dias de
acordo com o manual HPS do aluno.

APOIO DA FAMÍLIA E COMUNICAÇÃO
●

Eu concordo em trabalhar como parte do time de sucesso acadêmico e de crescimento
comportamental do meu filho(a). Eu retornarei ligações, revisarei e assinarei documentos
enviados para casa, incluindo o relatório de progresso. Vou participar da reunião de pais e
reuniões sobre o meu filho(a).

Compromisso do aluno
ESFORÇO E AJUDA
●
●

●

Eu entendo que a minha educação é suprema. Ser um aluno é a minha função. Eu
sermpre trabalharei, pensarei e me comportarei da melhor maneira possível.
Eu farei o que for necessário para que eu e os meus colegas aprendamos. Eu farei
todas as minhas lições de casa. Eu trabalharei para exceder todas as minhas
expectativas na escola.
Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda. Seu eu puder ajudar alguém, assim vou
fazer. Não vou criticar os outros alunos.

PRESENÇA E REGRAS PARA SE VESTIR
●
●
●

Eu virei para a escola pronto para aprender às 8:30 da manhã.
Se eu precisar perder uma aula ou escola, eu avisarei e recuperarei as atividades
perdidas. Eu permanecerei na escola se e quando me for solicitado.
Eu virei para a escola vestido apropriadamente de acordo com o Manual HPS do aluno.

COMUNCAÇÃO
●

Prestarei atenção nas direções dadas. Eu vou ler e reler as direções antes de pedir
ajuda. Se eu não puder resolver um problema sozinho(a), eu vou levatar a minha mão e
pedir ajuda. Eu não vou dar desculpas. Eu serei honesto com os meus professores e
comigo mesmo.

RESPONSABILIDADE E HONESTIDADE
●

Se eu cometer um erro, eu vou falar a verdade e aceitar a responsabilidade por minhas
ações. Eu vou fazer a coisa certa mesmo que ninguém esteja olhando.

EXPECTATIVAS SOBRE ORGULHO
●

Eu vou respeitar os meus professores, meus colegas de sala e a mim mesmo(a). Eu
vou me abster de qualuqer comportamento desrespeitoso, isso inclui rangir os dentes
ou virar os olhos.
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●

Eu entendo as nossas expectativas sobre ORGULHO e vou incorporá-las todos os dias.
Eu seguirei as regras da escola para proteger a segurança e os direitos de todos os
indivíduos e não prejudicarei as oportunidades educacionais dos outros. Eu aceitarei as
consequências caso eu não alcance as expectativas de ORGULHO.

Richard J. Poor

08/30/2022

Assinatura do representante da escola

Data

Assinatura do membro da família

Data

Assinatura do aluno

Data
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