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Convocação para Pais/Cuidadores Voluntários  
 

Comissão de Revisão do Programa de Matemática K-8 
2017 

 
O Gabinete de Ensino e Aprendizagem está a recrutar pais voluntários para integrarem a 
Comissão de Revisão do Programa de Matemática K-8. Esta é uma excelente oportunidade para 
trabalhar em colaboração com uma seção transversal da comunidade em um projeto que 
resultará diretamente na melhoria do aproveitamento de todos os alunos. 
 
O que é Revisão de Programa?  Desde 2004, todos os programas e áreas curriculares das Escolas 
Públicas de Brookline estão sujeitos a um processo de revisão, durante o qual uma comissão 
reúne informações e examina dados para desenvolver metas e identificar estratégias para a 
melhoria contínua dos programas. O objetivo do processo de revisão é melhorar o 
aproveitamento dos alunos. Uma comissão de Revisão de Programa é responsável por trabalhar 
este processo em cada programa. A matemática K-8 está a entrar na sua segunda fase da 
Revisão do Programa. A última revisão do Programa de Matemática K-12 ocorreu em 2005. 
 
Quem está na comissão?  A comissão de revisão do programa inclui professor, administrador e 
representante dos pais. A comissão ECS será presidida pelo Diretora Sénior de Programas, Meg 
Maccini e pela Coordenadora do Programa de Matemática K-8, Kathleen Hubbard. Os membros 
da comissão devem estar dispostos a estudar pesquisas atuais, analisar dados, manter a 
confidencialidade, estarem cheios de perguntas e não de respostas, honrar o processo do grupo 
e valorizar a colaboração. Estamos à procura de dois/três pais para esta comissão de revisão do 
programa e estamos á procura de representação em todos os anos e escolas. * 
 
Compromisso de tempo: Todo o processo de revisão de um programa implicará cerca de 
um/dois anos de trabalho na comissão. Os membros da comissão devem poder participar em 
reuniões mensais após as aulas (realizadas na segunda Quarta-feira de cada mês, das 4pm às 
6pm). Entre as reuniões mensais após as aulas, os membros irão analisar informações, levantar 
questões e participar em atividades, conforme determinado pela comissão. Os membros da 
comissão devem poder participar destas reuniões. 
As datas das reuniões deste ano de 2017 são:  10 de Janeiro, 14 de Fevereiro, 14 de Março, 11 de Abril, 
9 de Maio, 13 de Junho 
 
 
Se estiver interessado em integrar a Comissão de Revisão do Programa de Matemática K-8, 
por favor, preencha uma candidatura (ver em anexo) e submeta conforme instruções até 29 
de Dezembro. Os representantes dos pais/cuidadores serão notificados até 5 de Janeiro de 
2018. 
 
* Ao formar comissões, os co-presidentes procurarão assegurar que diferentes escolas e várias perspetivas estejam 
representadas. Uma consideração especial poderá ser concedida aos pais com antecedentes em uma área específica 
diretamente relacionada com o programa que está a ser revisado. As decisões finais sobre a composição dos membros da 
comissão dependem do Superintendente Adjunto de Ensino e Aprendizagem. 
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Escolas Públicas de Brookline 
Gabinete de Ensino e Aprendizagem: Revisão de Programa 

 
Comissão de Revisão de Programa – Candidatura dos Pais/Cuidadores para 2017-2018 

 
REVISÃO DO PROGRAMA DE MATEMÁTICA K-8 

 
Ser um representante dos pais/cuidadores em uma Comissão de Revisão de Programa é um 
compromisso voluntário de longo prazo. O processo de revisão envolve quatro fases e geralmente 
durará entre dois a três anos. Durante os dois primeiros anos, haverá reuniões mensais após as 
aulas (das 18h às 20h) e uma ou duas reuniões que durarão o dia inteiro. Reuniões ocasionais 
serão realizadas nos anos subsequentes, à medida que a comissão conclui o processo de quatro 
fases. Os membros devem poder comparecer às reuniões e dedicar algum tempo em trabalhos 
relacionados com a comissão entre reuniões. 
 
Os membros da comissão devem estar dispostos a estudar pesquisas atuais, analisar dados das 
Escolas Públicas de Brookline, manter a confidencialidade, estarem cheios de perguntas e não de 
respostas, honrar o processo do grupo e valorizar a colaboração.* 
 
Os membros da comissão recorrerão ao e-mail para a comunicação em grupo. As reuniões 
mensais da comissão terão início em Janeiro de 2018. 

 
Nome: 
 
Escola:    Anos das Crianças no ano letivo 2017-18: 
 
Telefone:   E-mail: 
 
O seu filho participa em algum Programa das Escolas Públicas de Brookline, como 
os Programas de Estudo STEPs to Success, Metco, African American and Latino? 
Por favor, assinale o programa. 
 
 
Porque está interessado em integrar a comissão de Revisão do Programa de 
Matemática K-8? 
 
 
Que trará para a comissão (habilidades de grupo, conhecimento/competência, etc.)? 
 
 
 
* Ao formar comissões, procuramos assegurar que diferentes escolas e várias perspetivas estejam 
representadas. As decisões finais sobre a composição dos membros da comissão dependem do 
Superintendente Adjunto de Ensino e Aprendizagem 
 
Envie um e-mail ou ligue para Meg Maccini para obter mais informações sobre a revisão do programa: 
meg_maccini@psbma.org   (617) 730-2427 
 
Esta candidatura vence a 29 de Dezembro de 2017, no Gabinete de Revisão de Programas e 
Concessões, Câmara Municipal, 5º andar. Os pais serão notificados até 5 de Janeiro. Cópia 
impressa ou e-mail para meg_maccini@psbma.org Obrigado! 
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