2022-2023 COMPACTO ESCOLA/PAIS
Este pacto reconhece a responsabilidade compartilhada da Seagull Academy, pais/responsáveis e
estudantes para promover alto desempenho acadêmico e profissional para os alunos.
A Seagull Academy concorda:
Forneça um ambiente seguro propício ao aprendizado.
Fornecer instrução e currículo especializados de alta qualidade que permitam aos alunos atingir suas
metas educacionais individualizadas.
Respeite e valorize a grande variedade de necessidades educacionais e diferenças culturais de
estudantes e famílias.
Comunicar-se de forma eficaz e frequente com os alunos e suas famílias em relação ao progresso
individual dos alunos, bem como às oportunidades de ser parceiros significativos na aprendizagem.
Promova um ambiente familiar em que os visitantes sejam bem-vindos e incentivados a participar
ativamente.
A família/responsável concorda:
Para garantir que o aluno frequente a escola regularmente, seja pontual, preparado e vestido
adequadamente.
Participe de decisões relacionadas à educação e objetivos do aluno e trabalhe para ajudá-lo a alcançálo fora da escola.
Para ler regularmente com o aluno e monitorar a televisão, jogue no computador e jogue videogame
em casa.
Monitorar o uso positivo do tempo extracurricular pelo aluno.
Visite e comunique-se com a escola frequentemente e converse com o professor, conforme solicitado
por telefone e / ou e-mail.
Ofereça-se ou ajude a escola o mais rápido possível e solicite assistência da escola quando houver
necessidade.
O aluno aceita:
Para frequentar a escola regularmente, seja pontual, esteja preparado e vista-se adequadamente.
Faça o possível para concluir todas as tarefas e peça ajuda quando necessário.
Obedeça às regras da escola, incluindo código de vestimenta e políticas de telefone celular.
Mostre respeito por todas as pessoas e propriedades.
Relatar situações ou problemas perigosos à escola e / ou sua família.
Orgulhe-se da escola, casa e comunidade e esteja pronto para buscar a excelência.
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